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Monumentenmaand 2021 – Mijn monument is jouw monument

In september wordt traditiegetrouw de 
 Monumentenmaand gevierd in Kerkrade en 
Aken. 

Het doel van deze jaarlijks terugkerende ac-
tiviteitenmaand is om de aandacht voor de 
monumenten te vergroten door dit bijzon-
dere Nederlands cultureel erfgoed toeganke-
lijk te maken en te behouden voor een breed 
publiek. 

Dit jaar is rondom het thema ‘Mijn monu-
ment is jouw monument’ een aantrekkelijk 
grensoverschrijdend programma samenge-
steld, passend binnen de coronamaatrege-
len.

Lezingen, wandelingen, rondleidingen en 
excursies
Ga op excursie door het Wormdal, maak 
een landschapshistorische wandeling door 
Kerkrade, volg een rondleiding door Aken of 
woon één of meerdere lezingen bij. 
“Hoeveel is er van het verleden bewaard ge-
bleven in de wijk Frankenberg in Aken? Hoe 
geef je een nieuwe functie aan een kasteel 
zoals Erenstein? Hoe woonde de Akense 
elite tijdens de keizertijd en wat was de in-
vloed van de voormalige abdij Kloosterrade, 
het huidige Rolduc, op de omgeving? Er valt 
weer zoveel te leren en te ontdekken tijdens 
de Monumentenmaand!”, zegt wethouder 
Schlangen (Cultuur). 

Open dag
Altijd al een monument van binnen willen 
bekijken? De Baalsbruggermolen, Schacht 
Nulland, Abdij Rolduc en de Lambertuskerk 
houden open dagen in september. Bekijk de 
folder of website voor de exacte dagen waar-
op u deze plekken kunt bezoeken.

Volledige programma, deelnemen en aan-
melden
Dit is maar een greep uit de vele activiteiten 
in deze Monumentenmaand. Het hele pro-
gramma is terug te vinden in de fl yer die ver-
krijgbaar is bij de deelnemende organisaties. 

Daarnaast is op www.kerkrade.nl en 
www.bibliotheekkerkrade.nl meer informa-
tie te vinden over de verschillenden activi-
teiten. In de fl yer en op de websites staat ook 
hoe en waar u zich kunt aanmelden. 

Samenwerking
De activiteiten van de Monumentenmaand 
worden ondersteund door de VriendenLote-
rij in samenwerking met de Stichting Open 
Monumentendag. De gemeente Kerkrade, 
Bibliotheek Kerkrade en de Volkshochschule 
Aachen hebben samen met Abdij Rolduc, 
de Watermillfoundation, Schacht Nulland, 
Lambertuskerk en IVN het programma sa-
mengesteld.

De voorkant van de fl yer die verkrijgbaar is bij de deelnemende organisaties.

Kasteel Erenstein



Op maandag 6 september 2021 is er tussen 
16.00 en 17.00 uur weer Eurode spreekuur.

Tijdens het Eurode spreekuur zullen de 
 Eurode-burgemeesters, de heer Benjamin 
Fadavian van Herzogenrath en mevrouw 
Petra Dassen van Kerkrade, weer samen be-
schikbaar zijn voor de ‘Eurodianen’.

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath heb-
ben tijdens dit spreekuur de gelegenheid  om 
grensoverschrijdende onderwerpen persoon-
lijk met de burgemeesters te bespreken. 
Aanmelden kan via info@eurode.eu of 
 telefonisch. Bel vanuit Nederland naar 
045-5639390 of vanuit Duitsland naar 
0049-2406 999-020.

Locatie: 
Eurode Business Center ( EBC), Eurode-park 1, 
Kerkrade/Herzogenrath  
Tweede verdieping, kamer C203
Tijd:  16.00 – 17.00 uur.

Op zondag 29 augustus heeft de heer 
 Christoph von den Driesch Ass. Iur. de 
 Eremedaille van het Openbaar Lichaam 
 Eurode ontvangen. 

De Eurode-eremedaille wordt door de Raad 
van Eurode uitgereikt aan personen die zich 
op buitengewone wijze hebben ingezet voor 
grensoverschrijdende samenwerking in het 
algemeen en de positionering van Eurode in 
het bijzonder.

De heer Von den Driesch is altijd een bron 
van inspiratie geweest voor iedereen die, in 
welke vorm dan ook, een bijdrage heeft gele-
verd en nog steeds levert aan de éénwording 
van Europa in het algemeen en de ontwikke-
ling van Eurode als Europese stad in het bij-
zonder.

Als voormalig burgemeester (tot november 
2020) van grensgemeente Herzogenrath, 
voorzitter van het Openbaar Lichaam Eurode 
en bestuurslid van de AG Charlemagne heeft 
hij voortdurend het belang van voortzetting 
van de formele, grensoverschrijdende samen-
werking tussen Kerkrade en Herzogenrath on-
derstreept. Ook heeft hij altijd en overal, zo-
wel nationaal als internationaal, de successen 
van Eurode uitgedragen. Het was voor hem 
duidelijk dat Europese éénwording aan de 
(staats)grenzen begint en dat dit aan de basis, 
dus lokaal, gestalte moet krijgen. 

De heer Von den Driesch heeft bovendien aan 
de wieg gestaan van het allereerste Grensinf-
opunt ooit, het GIP in het Eurode Business 
Center. Het GIP voorziet in een duurzame, 
grensoverschrijdende dienstverlening voor 
de (eu)regionale arbeidsmarkt. Ook is, mede 
dankzij de heer Von Den Driesch, het EBC ge-
groeid naar een volledige bezetting en is het, 
ondanks de crises waarin het heeft verkeerd, 
volledig bezet gebleven.

Zijn serieuze en vastberaden aanpak heb-
ben van de heer Von den Driesch een ware 
en vertrouwensvolle ambassadeur van Eurode 
gemaakt. Mede dankzij het doorzettingsver-
mogen waarmee hij vorm en inhoud heeft 
gegeven aan de grensoverschrijdende samen-
werking van onderop, heeft hij een solide ba-
sis gelegd voor Eurode waarmee Eurode kan 
blijven dienen als voorbeeld voor velen aan 
beide kanten van de grens. 

Collega-burgemeester in Eurode en voorzitter 
van de Raad van Eurode, Petra Dassen-Hou-
sen blikt terug op hun samenwerking: “In de, 
weliswaar korte, periode die ik met Christoph 

von den Driesch heb samengewerkt, heb ik 
veel bewondering gekregen voor de bevlogen 
manier waarop hij zich heeft ingezet voor een 
grenzeloze samenwerking tussen onze twee 
gemeenten. Mede dankzij zijn enthousiasme 
en vastberadenheid zijn Herzogenrath en 
Kerkrade steeds verder samengesmolten tot 
één Eurode waarin de landsgrens op alle ge-
bieden steeds meer vervaagt.”

Lees meer over Christoph von den Driesch: 
www.kerkrade.nl/eurode-eremedaille
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Internet: www.kerkrade.nl

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken,afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur 
en vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51
Alle spreekuren van Impuls gaan vanwege 
de Coronacrisis alleen telefonisch door.

Wijkteam West / Spekholzerheide
‘t Westhoes, Anemonenstraat 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Chevremont e.o.
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3

Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kling Nullet, Maria Gorettiplein

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op 
de overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Ingekomen sloopmeldingen
Meuserstraat 38 – bouwen opslagruimte 
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Winselerhofstraat 9 - verwijderen asbest-
houdend dakbeschot

Ericastraat 10 - verwijderen asbesthoudend 
dakbeschot
Christinastraat 45 - verwijderen asbesthou-
dend materiaal
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar of 
indienen zienswijze

Voornemen evenementenvergunning
3 september: P1 Parkstad Limburg Stadion:
Comedy Night Tisjeboy Jay
4 september: P1 Parkstad Limburg Stadion:
Ronnie Flex
5 september: P1 Parkstad Limburg Stadion: 

Vasteloavend Mini Festival
5 september: Garagesale Anselderlaan 40
12 september: korte stoet communie 
H. Joannes de Doper
Mogelijkheid indienen zienswijze

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeente-
huis. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak 
te maken door een mail te sturen naar 
 gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

BEKENDMAKINGEN

Eurode spreekuur

Uitreiking Eurode-eremedaille

Burgemeester Dassen-Housen speldt de onderscheiding op bij de heer Von den Driesch. 
Voor binnenkomst in het EBC hebben alle aanwezigen een coronatoegangsbewijs laten zien 
volgens de Duitse ‘3G-regel’: getest, gevaccineerd of genezen. 


