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Situatieschets 
 

De stichting Peter Heijnen waarderingsprijs is opgericht om het 

gedachtengoed van Peter Heijnen voort te zetten na zijn overlijden op 26 

oktober 2021.  

De stichting wil personen in ‘het zonnetje’ zetten die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Roermond en/of Speeltuin 
Kitskensberg Roermond in het bijzonder. 
 
De stichting hoopt hiermee op visibility en hiermee een positieve stimulans 
te geven aan de maatschappij om te laten zien dat maatschappelijk sociaal 
cultureel werk wordt gezien en gewaardeerd. 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Ontstaansgeschiedenis 

 
Hieronder het In Memoriam uitgesproken tijdens de raadsvergadering van de gemeente Roermond 

op 10 november 2021.  

 

In memoriam overlijden oud-raadslid Peter Heijnen 

Dames en heren, 

Mag ik u verzoeken om te gaan staan? 

Aan het begin van deze raadsvergadering wil ik met u stilstaan bij het overlijden van oud-raadslid Peter 

Heijnen. Hij overleed op 26 oktober 2021 in de leeftijd van 71 jaar. 

Hierbij wil ik eerst zijn zoon Ben van harte welkom heten, hij vertegenwoordigt vandaag de familie. Ben heeft 

laten weten dat hij zeker weet dat zijn vader het enorm waardeert dat er vandaag in deze raadszaal afscheid 

van hem genomen wordt. Daarom wil Ben graag getuige zijn van dit afscheid. Ben, fijn dat je er bent    

We zullen Peter Heijnen voor altijd blijven herinneren als een zeer aimabele man die zich dag in dag uit heeft 

ingezet voor de medemens en voor onze samenleving.  



 
Beleidsplan   Nicole Golsteijn-Heijnen 

Niet door nadrukkelijk op de voorgrond te treden.  

Maar Peter was er  …….en zijn bijdragen waren steeds betekenisvol.  

Altijd betrokken, goedlachs en een vriendelijk woord.  

Peter Heijnen werd op 5 september 1978 lid van de gemeenteraad van Roermond, eerst voor Katholiek 

Roermond, dat later overging in het CDA. Na een breuk met het CDA richtte hij in april 2002 de fractie Heijnen 

op. Daarna volgde aansluiting bij de fractie Burger Belangen Roermond.  

Peter Heijnen is 36 jaar in de Roermondse politiek actief geweest. Bij zijn afscheid als raadslid, in maart 2014, 

werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

In augustus 2008 werd Peter Heijnen getroffen door een herseninfarct. Een blijvende verlamming hield hij 

hieraan over. Hij moest, na een carrière van enkele tientallen jaren, afscheid nemen van zijn werk bij 

Staatsbosbeheer. Als blijk van waardering ontving hij bij dit afscheid de Gouden Speld van Staatsbosbeheer.  

Typerend voor Peter Heijen was dat hij niet bij de pakken is gaan neerzitten. Ondanks zijn lichamelijke 

beperkingen bleef hij met een positieve instelling door het leven gaan. Hij bleef zich na zijn ziekte inzetten voor 

de medemens en hij werd lid van een tweetal cliëntenraden in de gezondheidszorg. 

De maatschappelijke verdiensten van Peter Heijnen zijn groot. De lijst met verenigingen en organisaties waar 

hij zich als vrijwilliger voor heeft ingezet is lang.  Ik noem bijvoorbeeld het Comité Stadsprocessie Roermond, 

zijn werkzaamheden als kaderlid van de vakorganisatie CNV Publieke Zaak, bestuurslid van de 

Atletiekvereniging Swift en de Koninklijke Harmonie Roermond, secretaris van de vastelaovesvereniging ‘De 

Kaketoes’, bestuurslid van de Volksuniversiteit Midden-Limburg, etc. etc. Een indrukwekkende lijst! 

Maar met name de bestuursfunctie die hij sinds 1975 vervuld heeft bij Speeltuin Kitskensberg springt eruit. Het 

was zijn levenswerk. Mede door zijn inzet is deze speeltuin uitgegroeid tot een in de verre omtrek bekend en 

geliefd kinderparadijs. 

De speeltuin is één van de pareltjes van Roermond en één van de mooiste speeltuinen van Limburg. Vaak 

wordt de speeltuin ook als voorbeeld genoemd door de landelijke Koepel van Kinderspeeltuinen.  

Peter was enorm trots op zijn stad Roermond. Voor zijn grote inzet voor de stad en de Roermondse 

samenleving zijn en blijven wij hem voor altijd dankbaar. 

Tijdens de uitvaartdienst op 29 oktober jongstleden in Kapel in ‘t Zand werd ook liefdevol over Peter 

gesproken. Zijn kinderen Nicole en Ben en schoonzoon Bart zorgden voor een prachtige muzikale begeleiding 

van het afscheid. Als Peter bij de uitvaartdienst heeft meegekeken, dan is hij vast heel trots op hen!   

Namens u allen wil ik vandaag tijdens deze raadsvergadering onze deelneming betuigen aan zijn echtgenote 

Corrie en zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hun heel veel sterkte met het verwerken van dit grote 

verlies. 

Ik vraag u een moment van stilte.      
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Aanleiding 

De stichting is opgericht door personen die allen hebben samengewerkt met Peter Heijnen en hem 
voor zijn werk en inzet in diverse maatschappelijke functies willen eren. Dit wil men doen door, aan 
personen die zich momenteel bijzonder verdienstelijk maken voor de stad Roermond, een 
waarderingsprijs uit te reiken.  

Deze prijs zal bestaan uit een oorkonde en een speldje.  
De intentie is deze prijs 2-jaarlijks uit te reiken. 

De bestuursleden van de stichting mogen personen voordragen. 
Op basis van een meerderheid van de stemmen zal door het bestuur worden besloten wie 
uiteindelijk de waarderingsprijs krijgt uitgereikt en op welk moment.  

Aan de waarderingsprijs wordt ook een geldbedrag gekoppeld. 
Dit geldbedrag wordt namens de stichting uitgereikt aan het goede doel, Speeltuin Kitskensberg 
Roermond. 
 
De reden hiervoor is dat Peter Heijnen zelf als wens heeft kenbaar dat gelden beschikbaar gesteld ter 
nagedachtenis aan hem na zijn overlijden ter beschikking komen van zijn levenswerk, Speeltuin 
Kitskensberg Roermond (ANBI erkend). 
 
 
 

Gegevens stichting 

Stichting Peter Heijnen Waarderingsprijs 

KVK:    87189984 

p.a.: Secretaris/penningmeester, Heide 35, 6071 LG Swalmen 

Iban:     NL16RABO0338764798 

 

 

 

 

Doelstelling 
 
Het doel van de stichting is om een waarderingsprijs uit te reiken aan personen die zich in bijzondere 

mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Roermond.  

Dit op maatschappelijk en/of sociaal cultureel vlak.  

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
- Het uitreiken van een waarderingsprijs 
- Het organiseren van bijeenkomsten 
- Het organiseren van evenementen 
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Werkzaamheden 
 

Op zoek gaan naar personen die zich bijzonder verdienstelijk inzetten voor de stad Roermond. 

Het presenteren van deze personen in de (sociale) media om zichtbaar te maken wat deze personen 

voor de stad Roermond en haar inwoners hebben gepresteerd. 

 

Het ontwerpen van een speldje dat de stichting Peter Heijnen Waarderingsprijs symboliseert. 

 

Het ontwerpen van een oorkonde behorende bij de prijs. 

Het werven van gelden ten behoeve van de geldprijs die hiermee wordt uitgereikt. 

 

Het geven van ondersteuning en advies aan het bestuur van Speeltuin Kitskensberg Roermond. 

Het organiseren van evenementen om de waarderingsprijs uit te reiken. 

 

 

ANBI status 
 

De stichting heeft ten doel gesteld een ANBI-status aan te vragen. Dit is voornamelijk bedoelt om het 

voor donateurs en bedrijven aantrekkelijker te maken donaties te doen.  

Wij als stichtingsbestuur hechten ook veel waarde aan de ANBI erkenning en hopen deze verder uit 

te mogen dragen. 

 

 

Financiën  

De financiën van de stichting worden beheerd door de penningmeester.  

Aan het einde van elk kalenderjaar wordt een resultatenrekening en balans opgemaakt. Deze worden 

gecontroleerd door de voorzitter en kascontrole commisie van de stichting.  

Na goedkeuring worden de financiële gegevens gepubliceerd in het sociaal- en financieel jaarverslag 

op de website.  

Url: 

http://www.speeltuinkitskensberg.nl/sphw 

 

Op deze website wordt staat dit beleidsplan en wordt ieder jaar de jaarrekening gepubliceerd. 

Prognose Inkomsten 2023 zijn om jaarlijks € 3.000 euro op te halen. 

 

 

http://www.speeltuinkitskensberg.nl/sphw
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Donaties 
 

De stichting is afhankelijk van donaties. Deze worden projectmatig gezocht. 

De betrouwbaarheid van deze donaties wordt getoetst door de penningmeester. 

 

Wij danken eenieder die het mogelijk maakt deze waarderingsprijs uit te reiken. 

 

 

Bestuur  
 

Het bestuur bestaat uit: 

 

Voorzitter:  Dhr. J. Vervuurt 

Secretaris:  Dhr. J. Puper 

Penningmeester: Dhr. J. Puper 

Lid:   Dhr. P. Planje 

Lid:   Dhr. V. Kok 

Lid:   Mevr. N.M.M. Golsteijn – Heijnen 

 

Er is gekozen de functie secretaris en penningmeester te combineren aangezien de werkzaamheden 

in dit bestuur zich daarvoor lenen. 

Het bestuur is onbezoldigd en er zal ook geen aanspraak gemaakt worden op mogelijke onkosten 

vergoedingen. 

Het bestuur spreekt de wens uit dat iemand van de familie Heijnen lid is om te borgen dat het 

gedachtengoed van Peter Heijnen goed wordt uitgevoerd. 

 

 

Aanstellingsbeleid Bestuur 
 

Als er een vacature ontstaat in het bestuur dient deze met zorg te worden opgepakt conform de 

statuten van de stichting. 

 

Mogelijke kandidaat bestuursleden worden allereerst getoetst op hun connectie met wijlen Peter 

Heijnen en zijn gedachtengoed. 

Het vooraanstaande bestuurslid wordt uitgenodigd voor een kennismaking tijdens een 

bestuursvergadering of voor een kennismakingsgesprek met een aangestelde sollicitatie commissie. 

Het vooraanstaand bestuurslid stelt zich ten doel onbezoldigd bestuurslid te worden van de stichting 

en zal zich ten volle te committeren aan de stichting en het gedachtengoed van Peter Heijnen.  

De stichting kiest ervoor, omwille van bovenstaande, zich te houden aan aanvullende richtlijnen. 

- VOG overleggen (alvorens aanstelling), 
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- Proefperiode van 1 maand, 

- Mogelijkheid tot diversiteit (zowel op vlak van afspiegeling van de maatschappij, als op vlak 

van samenstelling persoonlijke kwaliteiten), 

- Mogelijkheid voor opvragen van referentie, 

- Geschillen naar vertrouwenspersoon, 

- Cursussen en workshops, 

- Wij verlangen van iedereen te handelen naar onze Gedragscode, 

 

Vertrouwenspersoon 
 

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het oplossen van problemen die ontstaan in, bij of rondom 

bestuurswerk. Hij/zij is aanspreekpunt voor bestuurders en andere betrokkenen die te maken krijgen 

met onenigheid en daarbij onderling niet tot een oplossing komen. 

De vertrouwenspersoon zoekt samen met de melder naar een oplossing, blijft betrokken en geeft 

advies of ondersteuning. Daarbij kan het soms mogelijk zijn om tot een informele oplossing te 

komen, maar lang niet altijd. Kortom, de vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en begeleidt 

het proces van te nemen stappen. Gesprekken met derden, bemiddelen of betrekken van 

professionals kunnen bij de taak van de vertrouwenspersoon horen. 

Heeft u als bestuurder of persoon een probleem, klacht of geschil naar een van onze bestuurders?  

U kunt dan binnen onze stichting terecht bij:  Mevr. Corrie Heijnen  0622213218 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

Tot slot 
 

Wij danken onze donateurs en begunstigers voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Als er nog verder vragen zijn omtrent dit beleidsplan of omtrent de stichting kunt u zich wenden tot 

onze secretaris Dhr. Jan Puper via: janpuper4@gmail.com  

mailto:janpuper4@gmail.com
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