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De toekomstplannen voor Nieuwenhagen en 
Lichtenberg zijn klaar. De buurten in dit ge-
bied worden de komende jaren aangepast 
aan de veranderende omstandigheden. De 
plannen staan beschreven in het ‘Wijkont-
wikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg’. 
In deze folder kunt u lezen waarom de veran-
deringen nodig zijn, hoe de toekomstvisie tot 
stand is gekomen en welke concrete projec-
ten en veranderingen u kunt verwachten.

Waarom veranderen?

Het aantal inwoners in Nieuwenhagen en 
Lichtenberg neemt de komende jaren af door 
vergrijzing (meer senioren) en ontgroening 
(minder jongeren). 

Door de krimp van de bevolking zijn in de 
toekomst minder woningen nodig. Bovendien 
zijn ook de woon- en leefwensen van de be-
woners in de loop van de jaren veranderd, 
waardoor er vraag is naar andere woningen 
en voorzieningen. 

“Nieuwenhagen - Lichtenberg voor het leven!”

Totstandkoming toekomstvisie

Samen met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties hebben de 
gemeente Landgraaf, de provincie Limburg, 
Stadsregio Parkstad Limburg en de woon- 
maatschappij Hestia groep de toekomstvisie 
tot stand gebracht. 

Sinds het begin van 2011 hebben we samen 
nagedacht over hoe we de kwaliteit van wo-
nen, leven en werken in Nieuwenhagen en 
Lichtenberg kunnen behouden en verbeteren. 

Dat is gebeurd door middel van interviews 
met instellingen, ondernemers, verenigingen 
en buurtvertegenwoordigers. 

Ook waren er wijkbijeenkomsten in Nieuwen-
hagen (januari 2011) en Lichtenberg (mei 
2011). 

Bewoners en instellingen uit de wijk hebben 
op deze momenten meegedacht over de toe-
komst van hun buurt en wijk. Alle inwoners 
ontvingen vooraf een wenskaart, waarop zij 
hun wensen voor Nieuwenhagen en Lichten-
berg konden aangeven. 

De wensen zijn meegenomen bij het bepalen 
van de toekomstvisie die op 28 september 
2011 werd gepresenteerd aan de inwoners 
van Nieuwenhagen en Lichtenberg.

Naast de inbreng van de partners en bewoners 
is de visie mede gevormd aan de hand van het 
woningbehoefteonderzoek. In dat onderzoek 
is de huidige woningvoorraad afgezet tegen 
de toekomstige bevolkingssamenstelling en is 
gebleken dat er aanpassingen nodig zijn in de 
woningvoorraad.

Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van deze 
toekomstvisie willen we hierbij heel hartelijk 
bedanken. 

We hopen dat we ook op uw steun en mede-
werking kunnen rekenen in de verdere uit-
werking van de plannen!

De wensen vertaald

De gesprekken en wenskaarten hebben geleid 
tot diverse ambities die de rode draad in de 
toekomst van Nieuwenhagen en Lichtenberg 
vormen. Op de plattegrond op de achterzijde 
kunt u zien hoe hiernaast getoonde ambities 
zijn vertaald naar de eerste concrete projecten 
waarmee een start wordt gemaakt voor 2015. 

Dorps wonen en leven

De leegstand gaan we tegen door het slopen 
van woningen waar in de toekomst minder 
vraag naar is. Daarvoor in de plaats bouwen 
we minder maar kwalitatief goede woningen 
van verschillende types, vooral twee-onder-
één-kap-, en rijwoningen. Dit zullen met name 
huurwoningen zijn, maar er kunnen ook koop-
woningen gebouwd worden. De mix van 
wonen en werken in de wijk willen we hierbij 
behouden.

Aantrekkelijk voor het gezinsleven

Nieuwenhagen en Lichtenberg zijn binnen 
Parkstad plekken waar gezinnen graag wonen 
en hun hele leven kunnen blijven wonen. Daar-
voor zijn rustige, ruime en gezinsvriendelijke 
buurten nodig waar alle voorzieningen bij de 
hand zijn. Buurten waar voldoende ruimte is 
voor gezinnen met kinderen om op te groe-
ien, te wonen, naar school te gaan, te werken 
en te ontspannen in een veilige omgeving.

Prettig leven als je ouder wordt 

Voor ouderen blijft Nieuwenhagen en Lichten- 
berg een prettige woon- en leefomgeving 
waar mensen, ook met een zorgvraag, kunnen 
blijven wonen. Er zijn meer woningen nodig 
waar ook ouderen prettig kunnen wonen.

   Een groener leven

Er komt meer groen in de wijk. De verbindin-
gen met het groen in het buitengebied 
(bossen, recreatiegebieden) worden hierbij 
versterkt. Zo wordt er meer ruimte in de wijk 
gecreëerd.

           Bereikbaar houden 

Tenslotte wensen we een betere bereikbaar-
heid met de auto en openbaar vervoer. Er 
kunnen meer recreatieve routes naar en in 
het buitengebied komen. De toegangswegen 
naar Nieuwenhagen en Lichtenberg willen 
we verbeteren en de verkeersknelpunten zo 
veel mogelijk opheffen. De binnen- en (toe-
komstige) buitenring zorgen voor een groter 
werkgebied voor forenzen, zodat ook zij zich 
thuis blijven voelen in Nieuwenhagen en Lich-
tenberg.

      Alles in de buurt

We streven naar goed basis- en voortgezet 
onderwijs in de buurt, net als goede kinder-
opvang, peuterschool, buitenschoolse acti-
viteiten en speel- en sportgelegenheden en 
een nog gezelliger en aantrekkelijker winkel-
centrum Op de Kamp. Langs de hoofdstraten 
en aan het Sunplein willen we leegstand zo 
veel mogelijk aanpakken. 
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Wijkontwikkelingsplan
Nieuwenhagen - Lichtenberg

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Nieuwenhagen en Lichtenberg? 
U kunt het volledige Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg digitaal raadplegen 
via www.landgraaf.nl of www.hestiagroep.nl. In het Wijkontwikkelingsplan zijn ook pro-
jecten beschreven die pas na 2015 worden opgepakt.

Colofon

Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Landgraaf, Stadsregio Parkstad 
Limburg, Woonmaatschappij Hestia groep en de provincie Limburg. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend. Zet- en spelfouten onder voorbehoud.

Gebruikte foto’s en impressies zijn afkomstig uit het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen- 
Lichtenberg.

       ...voor het leven
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1   Winkelcentrum Op de Kamp

 Wijkontwikkelingsplan  Nieuwenhagen-Lichtenberg

In Heiveld komt een nieuw 
woonzorgcomplex met groeps-
woningen en een zorgvoor-
ziening. In de directe omge-
ving komen woningen voor 
mensen die nog zelfstandig 
thuis wonen. 
Het zorgcomplex is op deze 
locatie goed bereikbaar en 
ligt centraal in Oud Nieuwen-
hagen. Verder komen er aan 
het park nieuwbouw eenge-
zinswoningen. In dit open-
bare park van bomen, paden 
en gras wordt een ontmoe-
tingstuin gerealiseerd met 
diverse functies zoals sport, 
spel en ontmoetingsplekken 
voor jong en oud. 

Eén van de doelstellingen in 
het wijkontwikkelinsplan is 
het vergroenen van de buur-
ten. Aan het Surinameplein, 
op een stuk gemeentegrond 
en op de plaats waar sloop 
van twee gebouwen van Hes-
tia groep plaatsvindt, wordt 
een ontmoetingstuin met 
onder andere speelvoorzie-
ningen en groen ontwik-
keld. Deze ontmoetingstuin 
heeft een belangrijke sociaal 
verbindende functie binnen de 
wijk.

Aan de Beuteweg wordt een 
nieuw medisch centrum ge-
realiseerd. 
Op het Sunplein blijft de parkeer- 
functie gehandhaafd, omdat 
op deze locatie behoefte aan 
parkeervoorzieningen is. Aan 
het plein wordt nieuw groen 
toegevoegd om het aanzien 
van het plein te verbeteren. 

Aan de Oude Landgraaf wor-
den verouderde woningen ge-
sloopt. Op de vrijkomende plek 
komen nieuwe parkeerplaatsen 
in een groene omgeving. Zo is 
er minder parkeeroverlast in de 
buurt en krijgt de buurt meer 
ruimte.

In Lichtenberg wordt fl ink 
ingegrepen om voor de toe-
komst een aantrekkelijke 
buurt te blijven. Er worden 
woningen gesloopt die niet 
meer aan de huidige woon-
wensen voldoen. Een belang-
rijk onderdeel van het plan 
is een groot stadspark. Hier 
is ruimte voor sport, spel, 
ontmoeting en verblijf voor 
jong en oud. Aan de rand van 
het park komt nieuwbouw in 
de vorm van eengezinswo-
ningen. De planontwikkeling 
van Lichtenberg zal over 
meerdere jaren worden uit-
gevoerd. Vooralsnog wordt 
de eerste fase ontwikkeld 
vanuit het Koninginneplein. 

De uitstraling en aantrek-
kingskracht van het winkel-
centrum Op de kamp worden 
versterkt door de opwaarde-
ring van de openbare ruimte 
(o.a. Raadhuisplein). Het plan 
om het Kennis, Informatie en 
Adviescentrum (waarin o.a. 
ruimte is voor de bibliotheek 
en het klantcontactcentrum 
van de gemeente) te realise-
ren vergroot de aantrekkings- 
kracht van het centrum Op de 
Kamp.

Het gaat hier om het plein 
dat in de huidige situatie een 
kaal en verouderd parkeer-
terrein is. De kruising vormt 
de entree van Landgraaf en 
Nieuwenhagen-Lichtenberg 
vanuit Heerlen en is daarmee 
het visitekaartje van Land-
graaf. Het plein wordt dan 
ook aantrekkelijker ingericht.

 

Locatie De Voort is gelegen 
aan de rand van de Brunssum-
merheide en ligt momenteel 
braak, omdat op deze loca-
tie geen woningbouw meer 
wordt gerealiseerd. Ter ver-
sterking van het buitenge-
bied is het de wens om deze 
locatie met groen in te richten 
en een nieuwe entree naar de 
Brunssummerheide te reali-
seren.

Op deze kaart ziet u een overzicht van de belangrijkste projecten die de 
gemeente Landgraaf samen met woonmaatschappij Hestia groep in de 
periode 2012 t/m 2015 in Nieuwenhagen en Lichtenberg wil uitvoeren.

In het volledige Wijkontwikkelingsplan zijn ook projecten beschreven 
die op de langere termijn, in de periode na 2015, aan bod komen.
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