
Kindcentrum Bekkerveld

Bouwbrief

inleiding
De tweede bouwbrief van het KindCentrum Bekkerveld ligt hier 
voor u.
Op de locatie van de voormalige HTS aan het Bekkerveld in Heerlen 
wordt het KindCentrum Bekkerveld gerealiseerd in het voormalige 
HTS complex. Het gebouw gaat onderdak bieden aan de Basisschool 
Tarcisius, een gedeelte van de Catharinaschool voor speciaal  
onderwijs, stichting peuteropvang Heerlen, een voorziening voor 
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en het bestuurskantoor 
van INNOVO. Het streven is dat eind 2021 het KindCentrum in 
gebruik genomen kan worden.
Via deze bouwbrief houden wij u op de hoogte en dit kan nu ook  
via onze website www.kindcentrumbekkerveld.nl. Hier vindt u 
actuele informatie over de bouw maar ook mooie achtergrond
verhalen, foto’s en filmpjes. Op dit moment kunt u hier de plannen 
zien voor het KindCentrum Bekkerveld, dus neem snel een kijkje.

gemeente Heerlen
De periode van voorbereiding is afgesloten. Nu 

staan we voor de uitdaging om het KindCentrum 

Bekkerveld te realiseren. Twee scholen met  

kindpartners in één gebouw. Wat is er mooier 

dan het bouwen van een KindCentrum. Want  

dan bouw je voor de mensen van de toekomst.  

Wij hebben er met grote belangstelling naar  

uitgekeken, zeker in de huidige tijd waar er  

onzekerheid heerst door covid-19. We hopen 

op een spoedig vervolg zodat we binnenkort  

aan de slag kunnen gaan.

Met het verwezenlijken van het KindCentrum  

zet gemeente Heerlen samen met innovo  

in op een unieke vorm van samenwerking.  

Basisschool Tarcisius, Catharinaschool, peuter-

opvang Heerlen en kinderopvang Humankind 

gaan samenwerken in het KindCentrum. We 

boffen dat we een historisch gebouw kunnen 

ombouwen tot het complex dat het moet 

worden voor kinderen in Heerlen. We willen 

ieder kind een plek kunnen geven in dit nieuwe 

gebouw waar op vang, onderwijs en zorg samen-

gaan met een gemeenschappelijke visie op 

onderwijs en ontwikkeling. 
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contactgegevens
Bel of schrijf ons:

Telefoon: 045 560 5040

Email: gemeente@heerlen.nl

Uw vraag en/of opmerking wordt doorgeleid 

naar de juiste persoon en deze zal zo nodig  

contact met u opnemen.

buurtbewonersavond
Helaas kunnen we vanwege het COVID19 virus geen buurtbewoners 
avond organiseren in het kader van de aanvraag van de Omgevings
vergunning. Om u toch te voorzien van informatie over het project 
KindCentrum Bekkerveld hebben we voor u alle informatie beschik
baar gesteld op de website: www.kindcentrumbekkerveld.nl
U kunt daar zien hoe het gebouw er uit gaat zien, van binnen en  
van buiten via foto’s, tekeningen en een filmpje in verband met de 
omgevingsvergunning. U kunt reageren en vragen stellen via het 
emailadres gemeente@heerlen.nl
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‘Voor mij is 1 januari 1900 een zeer bij-

zondere datum. Niet alleen begon een 

nieuwe eeuw met grote beloften, ik werd 

op die datum ook de eerste gemeente-

architect van Heerlen. Een bijzonder 

voorrecht, want ik ben op 18 oktober  

1871 in Venlo geboren en kom dus niet  

uit deze streek.

Door de opkomst van de mijnen was er 

behoefte aan nieuwe huisvesting en voor-

zieningen, zoals scholen en winkels.  

Om dit in goede banen te leiden werd de 

functie van stadsarchitect in het leven 

geroepen.

Anderhalve maand na mijn aanstelling 

ben ik in het hotel van de weduwe Roijen -

Theunissen gaan wonen. Bovendien heb 

ik mij toen als architect in  ge schreven.  

De zaken liepen goed en in 1903-1904 kon 

ik mijn eigen kantoor en woonhuis bou  wen 

aan de Valken burgerweg nr. 22.

Mijn carrière als architect verliep voorspoe-

dig en ik kreeg steeds meer opdrachten 

via mijn bureau. De functie van gemeente -

architect werd eigenlijk een bijbaan. Toen 

burgemeester De Hesselle in 1913 stopte 

met zijn ambt besloot ik om mij vanaf dat 

moment te concentreren op mijn onder-

neming. Mijn baan als gemeentearchitect 

heb ik opgezegd en ik werkte nog uitslui-

tend vanuit mijn architectenbureau.

Enkele jaren later ontwierp ik het nieuwe 

gebouw voor de Mijnschool aan de  

Burgemeester Savelbergstraat. Later 

werd dit Bekkerveld. En ook de uitbrei-

dingen van de school in 1940-1941 waren 

van mijn hand.’

Jozef Seelen
De architect van de Mijnschool

Bij gelegenheid van de opening van het nieuwe KindCentrum Bekkerveld verschijnt 

er een fotoboek over de (bouw)geschiedenis van de HTSgebouwen. In dat boek 

komen ook allerlei personen uit die geschiedenis aan het woord. In deze nieuws

brief alvast een voorproefje: de architect van het gebouw aan het Bekkerveld.

Nieuwsgierig naar 
het verloop van de sloop 

van het pand aan de 
DR. Jaegerstraat? 
Bekijk het filmpje 

op de website

Als omgevingsmanager van Mertens 

Bouwbedrijf zal ik het aanspreekpunt 

worden voor dit project. Wij zijn een 

modern familiebedrijf, gebouwd op erva-

ring en traditie. Volgend jaar bestaan we 

al 140 jaar! Plezier, openheid en innovatie 

zijn de kernwaarden die zowel intern als 

extern van belang zijn. Het is onze uit-

daging om ideale plekken te maken om 

te leren, sporten of zorg te verlenen. Dat 

is onze expertise en we leren nog elke 

dag bij. Wij zijn dan ook enthousiast  

dat we het mooie project KindCentrum 

Bekkerveld mogen realiseren. Een nieuwe 

leeromgeving in de oude HTS. We staan 

klaar met ons uitvoeringsteam om te 

starten met de verbouwing van dit unieke 

schoolgebouw! Het wordt een mooie 

klus waar oud en nieuw samen komen. Om 

dit te realiseren vragen wij om uw begrip 

wanneer er enige overlast ontstaat. Wij 

zullen ons best doen om u mee te nemen 

in de ontwikkelingen van deze bouw. Zo 

weet u beter wat u kunt verwachten en 

welke werkzaamheden er worden verricht. 

Als bouwbedrijf voelen we een grote  

verantwoordelijkheid voor de om  geving 

waar we dit gebouw gaan ontwik kelen. 

‘Samen bouwen aan de toekomst!’ 

Even voorstellen:
Elise Mertens 
omgevingsmanager 
Mertens Bouwbedrijf
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