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Jelle Ummels 
weg bij HMS

Centrummanager Heerlen stapt na ruim 
een jaar al op. Jelle Ummels voelt niets voor 
de koers van werkgever Heerlen Mijn Stad, 
die onder vuur ligt van de politiek. Kern: er 
moet meer reuring komen in het centrum.
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D e avond voordat cen-
trummanager Jelle
Ummels haar  ontslag
aanbood, lag Heerlen
Mijn Stad (HMS) op de

gril  bij een raadscommissie.  De kri-
tiek  was niet mals.  De centrum-
organisatie zou onzichtbaar zijn,  te
weinig doen  met de meer dan drie
ton  subsidie en niet voor de ge-
vraagde reuring in de binnenstad 
hebben gezorgd. Vooral de doodse
sfeer in de weken voor kerst wordt
HMS zwaar aangerekend.
 
Jelle Ummels was daar al niet meer
bij aanwezig. Voorzitter Douwe
Dijkstra legde namens het bestuur 
verantwoording af en verdedigde
de ingezette koers.  In een verkla-
ring  stelde Ummels  gisteren dat
„de nieuwe koers die door Heerlen
Mijn Stad wordt geïnitieerd niet op
dezelfde lijn ligt als hoe ik mij zelf wil
profileren”.
Een toelichting op haar vertrek wil 
Ummels voorlopig niet geven. De
centrummanager, die parttime 
werkte, verklaarde eerder deze
maand dat zij afgelopen jaar vooral
ondersteunend en verbindend be-
zig is geweest. Verder zijn de onder-
nemers door Ummels  georgani-
seerd in vier centrumkwartieren.

Heerlen Mijn Stad werkt met
vier parttime stafkrachten. De 
vele vrijwilligers worden dit jaar
ondergebracht in vier  ‘focus-
groepen’. Ummels, die binnen-
kwam met de reputatie van een 
energiek handen-uit-de-mou-
wentype, voelt zich in zo’n orga-
nisatie kennelijk minder thuis.
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Praatclub
Raadslid Roel Leers spreekt niet
als enige van een  „praatclub”. De
hele gemeenteraad verwacht
meer van Heerlen Mijn Stad en
een betere controle van de toe-
zichthoudende wethouders Bar-
ry Braeken (PvdA/OPH) en
Martin de Beer (VVD/D66).
Chris Hesse (SP) noemde HMS
onzichtbaar. „Wat voor reuring is
er dan teweeggebracht? En wat
kunnen we dit jaar verwachten?”
CDA’er Marco Peters vond
140.000 euro aan personeelskos-
ten veel op een budget van 
340.000 euro. Hij vroeg of de ge-
meenteraad de begroting vooraf
kan goedkeuren. Maar daar wil-
de wethouder Barry Braeken 
(PvdA/CDA) niets  van weten:
„Dat is niet aan u! Bij Schunck, de
Nieuwe Nor en  Alcander doen 
wij dat ook niet.”
Braeken ziet de situatie veel min-
der somber  en noemde  zeven-
tien evenementen die in 2016  wa-
ren gehouden. HMS is er niet om
zelf evenementen te organise-
ren, stelde Braeken. „Wel gaan 
we samen  zorgen dat er dit jaar
een winterevenement komt.”

Parkstad

Jelle Ummels houdt het na ruim 
een jaar al gezien in Heerlen.
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