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Inclusief Kerkrade!

Nu we er weer meer op uit kunnen, wil-
len we dat iedereen dat kan. Toch is dat 
helaas nog niet voor iedereen vanzelf-
sprekend.

Ruim één vijfde deel van de inwoners 
van Kerkrade heeft namelijk één of meer 
beperkingen met horen, zien of mobili-
teit. Daarom heeft de gemeente Kerkrade 
aandacht voor inclusie. 

De gemeente Kerkrade vindt het belang-
rijk om te zorgen dat haar voorzieningen 
en attracties goed toegankelijk zijn voor 
iedereen. Denk hierbij aan de toeganke-
lijkheid van winkels, horeca, theaters, 
natuurgebieden, sportaccommodaties, 
festivals maar ook online programma’s 
en de algemene acceptatie van mensen 
met een handicap in onze maatschappij. 

Samen met diverse andere partijen wer-
ken we daarom hard aan een ‘Inclusief 
Kerkrade’. In dit artikel vertelt actief vrij-
williger Dennis over zijn ervaringen bij 
Stichting GIPS en de werkgroep Onge-
hinderd van de gemeente Kerkrade.

Stichting GIPS Spelen & Leren
Stichting GIPS Spelen & Leren werkt aan 
een juiste beeldvorming over gehandi-
capten bij kinderen. Al 25 jaar laten ge-
handicapte vrijwilligers schoolkinderen 
spelenderwijs ervaren hoe het is om een 
beperking te hebben en geven antwoord 
op al hun vragen. Dennis is één van deze 
vrijwilligers, al 10 jaar is hij actief als 
schoolbezoeker bij Spelen & Leren en 
deelt graag met jullie zijn ervaringen

“Als vrijwilliger geef ik les aan groepen 7 en 8 
van de basisscholen in Parkstad en andere re-
gio’s binnen en buiten Limburg. Ondanks dat ik 
al heel wat jaren meedraai binnen de stichting, 
is het plezier er niet minder op geworden. Ster-
ker nog, het wordt alleen maar leuker!
Vanuit het kantoor van Stichting GIPS, geves-
tigd op de Sint Pieterstraat in Kerkrade, staan 
we in verbinding met vrijwilligers, schoolbe-
zoekers en chauffeurs. Samen dragen wij dit 
project en laten we leerlingen van groep 7 & 8, 
aan den lijve ondervinden, hoe het is om met 
een handicap te moeten leven. Het bezoeken 
van scholen blijft zeer waardevol. Ik heb al heel 
wat bijzondere momenten mogen meemaken 
tijdens de schoolbezoeken in Kerkrade en an-
dere Parkstad gemeenten. 
Tijdens onze workshopdagen begeleiden we de 
leerlingen door een spellenparcours, waarin we 
ze op een speelse manier verschillende handi-
caps laten ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het rijden in een rolstoel, het lopen met een 
blindenstok of je naam prikken in Brailleschrift. 
Waar iedereen eerst vaak wat onwennig is,  zie 
je dat ook de ‘stoere’ jongens actief meedoen. 
Onze workshop maakt toch vaak behoorlijk 
wat indruk op de leerlingen. Persoonlijk denk 
ik dat dit komt omdat ze ook echt samenwer-
ken met mensen zoals ik, die dagelijks met 
een handicap leven. Als we in de tweede week 
terugkomen, word ik meestal overladen met 
vragen. Het spreekwoordelijke ‘ijs’ is dan ge-
broken en de kinderen vragen je gewoon wat 
ze willen weten. Zelfs na tien jaar worden er 
nog regelmatig nieuwe vragen aan me gesteld. 
Ik zal niet snel een vraag weigeren, maar mocht 
ik op een vraag geen antwoord willen geven, 
dat geef ik dat gewoon aan. Na afloop van zo’n 
project waarin we twee uur intensief bezig zijn 

geweest ben ik doodmoe. Maar als ik dan alle 
mooie reacties van leerlingen hoor zoals “Jul-
lie zijn net zoals ieder ander” of “Jullie probe-
ren toch zoveel mogelijk uit het leven te halen 
en zijn absoluut niet zielig!”, stap ik met een 
voldaan gevoel weer in de bus. Mede door die 
spontaniteit vind ik het zo leuk om met jon-
geren van deze leeftijd te werken. Bovendien 
weet ik dat ik heb bijgedragen aan het feit dat 
er een generatie kinderen opgroeit die mensen 
met een handicap, beter zullen accepteren.” 

Ongehinderd
“Naast mijn vrijwilligerswerk voor Stichting 
GIPS  ben ik ook een kersvers lid van de werk-
groep Ongehinderd van de gemeente Kerk-
rade, waarin we samen zorgen voor een nog 
toegankelijker Kerkrade voor iedereen. Ruim 
één vijfde deel van de inwoners van Kerkrade 
heeft één of meer beperkingen met horen, zien 
of mobiliteit. De gemeente Kerkrade vindt het 
dus belangrijk om te zorgen dat de vele voor-
zieningen en attracties goed toegankelijk zijn 
voor iedereen. In onze vrije tijd bezoeken we  
locaties en kijken we of deze goed begaanbaar 
zijn met bijvoorbeeld een rolstoel. Zijn er geen 
stoepen of trapjes die de weg naar de ingang 
lastiger maken?  Onze  bevindingen, zetten wij 
dan in de ongehinderd app. 
Ook worden wij soms ook gevraagd voor klei-
nere tests. Zo hebben we recent een wandel-
route getest die de Hambos kliniek, speciaal 
voor haar bewoners heeft gemaakt. Dit gaf mij 
een heel goed gevoel. Want het zijn vaak de 
kleine dingen, die een groot verschil kunnen 
maken. Doordat we met de werkgroep in direct 
contact staan met de juiste mensen binnen de 
gemeente Kerkrade kan onze input meteen om-
gezet worden in daadkracht.” 

Ongehinderd app
Wil jij ook meehelpen aan een toegankelij-
ker Kerkrade? Download dan vandaag nog de  
Ongehinderd app en maak het verschil! 
Via deze app kun je eenvoudig de toegankelijk-
heid van gebouwen en plekken vinden en kun 
je ons helpen door plaatsen binnen Kerkrade 
te beoordelen op de toegankelijkheid. Je kunt 
de Ongehinderd app gratis downloaden via de  
Apple App Store, Google Play Store of door  
ongehinderd.nl te bezoeken.

Wil je zelf ook meedenken over hoe wij de ge-
meente Kerkrade nog inclusiever kunnen ma-
ken, neem dan contact op met Kyra Plitscher via 
06-18736456.

Eurode-spreekuur 7 februari

Op maandag 7 februari 2022 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 beschikbaar zijn voor 
de ‘Eurodianen’.

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath heb-
ben tijdens dit spreekuur de gelegenheid om 
grensoverschrijdende onderwerpen persoonlijk 
met de burgemeesters te bespreken. 

Aanmelden kan via info@eurode.eu of telefo-
nisch. 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.
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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 attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen rech-
ten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 48 - wijzigen winkel naar woning
Gaiaboulevard 1 - bouwen loopbrug en shel-
ter voor bezoekers met inkijk in Taiga Volière in  
GaiaZOO
Bij de Broeders (kadastraal perceel F5624) - bou-
wen 3 woningen en aanleggen 3 inritten
Bleijerheiderstraat 152 - aanleggen inrit aan zijkant 
perceel
Lindenlaan 89 - bouwen carport
Dr. Nolensstraat 13 - aanleggen inrit
Oranjestraat 8 - realiseren aanbouw achtergevel
Pleinstraat (kadastraal perceel K3059) - kappen 18 
bomen
Lourdesstraat (kadastraal perceel K3126) - tijdelijk 
(6 dagen) plaatsen 4 units als tijdelijk stembureau 
voor gemeenteraadsverkiezingen
Frederika-Gracht 8 - bouwen aanbouw
Kaalheidersteenweg (kadastraal perceel H2523) - 
kappen 22 bomen
Jan Steenstraat (kadastraal perceel G1851) - kap-
pen 12 bomen
Bleijerheiderstraat 105 - plaatsen nieuwe schuif-
deur achtergevel

Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 48 - veranderen winkel naar woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Spekhofstraat 15 - bouwwerk brandveilig gebrui-
ken voor het verschaffen van dagverblijf aan meer 
dan 10 personen jonger dan 12 jaar voor ontmoe-
tingsplek voor jongeren
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Buiten behandeling laten aanvraag
Prinses Marijkestraat 5 - dichtmaken balkon voor-
gevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Kaalheidersteenweg (kadastraal perceel H2523) - 
kappen 22 Fagus sylvatica
Spoorzoeker 13 - plaatsen erfafscheiding
Hertogenlaan 29 - plaatsen gaskoeler
St. Corneliusstraat 33 - kappen ceder
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Markt 46 - gedeeltelijk verbouwen pand (souter-
rain, begane grond en eerste verdieping) voor rea-
liseren  twee woningen en horecagelegenheid, en 
wijzigen kozijnen eerste verdieping

Kaalheidersteenweg (tegenover hnr. 248-250, ka-
dastraal perceel A5346) - kappen Fagus
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis. Wij verzoeken 
u hiervoor een afspraak te maken door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of telefo-
nisch via 14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor:  vervanging van de condensor bij Jumbo su-
permarkt
Locatie: Portbeemden 1
Datum melding: 6 december 2021
Zaaknummer: 2021-208873
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Vervangen van de condensor met een nieuwe 
condensor

De inrichting valt onder de werking van het Acti-
viteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit bete-
kent dat de inrichting moet voldoen aan de voor-
schriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële 
regeling die op de inrichting van toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen 
via https://www.aimonline.nl
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: +31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of ma-
ken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

HIP@HuB weer van start

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in hun 
verleden. Waar komt mijn familie vandaan? Hoe 
zag mijn stad er vroeger uit? 

De HuB.Kerkrade geeft antwoord op deze en an-
dere vragen. Dit doen zij via hun Historisch Infor-
matie Punt (HIP). 

Spreekuren
Nu er minder beperkingen zijn, start HIP@HuB 
weer met maandelijks één open spreekuur en één 
thematisch spreekuur. Tijdens de open spreekuren 
kun je je oriënteren op de geschiedenis van je 
eigen stad en streek. Je hebt er toegang tot oude 
foto’s van Kerkrade en er is een collectie historische 
boeken aanwezig. De gemeentearchivaris  helpt 

burgers bij vragen over hun stad of persoonlijke 
vragen (stamboomonderzoek). Ook zijn er vrijwil-
ligers aanwezig om de verhalen op Verhaal Lokaal 
toe te lichten en om vergeten fotoverhalen in ont-
vangst te nemen. Naast de open spreekuren orga-
niseert HIP@HuB eens per maand een thematisch 
spreekuur. Een lokale of regionale erfgoedpartner 
krijgt dan het podium om een presentatie te geven.
De spreekuren zijn op dinsdag in een oneven 
week van 14.00 tot 16.00 uur.

Eerstvolgend thematisch spreekuur
Het eerstvolgende thematische spreekuur gaat 
over KerkradeWiki: encyclopedie en kennisda-
tabank. Jo Linden is de spreker. Hij was tijdens 
zijn werkzaamheden bij het Centraal Archief van 

DSM-initiatiefnemer en samensteller van de dvd-
serie ‘Mijn Verleden; De Staatsmijnen in Beeld’. 
Tijdens de presentatie stelt het team achter Kerk-
radeWiki zich voor en komen thema’s als de ont-
staansgeschiedenis, tijdlijn en de huidige situatie 
aan bod.

Datum en aanmelden
15 februari van 14.00-16.00 uur in 
HuB.Bibliotheek Kerkrade. 
De lezing is gratis, wel graag vooraf aanmelden.
info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-76 30 520
Kijk voor alle data op bibliotheekkerkrade.nl 

Kerkrade een stad om te (be)leven!

In de film ‘Kerkrade een stad om te  
(be)leven!’ kijkt Burgemeester Dassen graag 
samen met u naar alles wat de afgelopen ja-
ren in Kerkrade is gerealiseerd. 

Het gemeentebestuur, het college en de ge-
meenteraad, hebben de afgelopen vier jaar 

hard gewerkt om samen met u van Kerkrade 
de mooie stad te maken waar jong en oud 
het leven volop kunnen beleven! Kijk mee 
en beleef alle projecten in onze mooie stad 
door de ogen van de familie van Sem.
De film is te vinden via 
kerkrade.nl/eenstadomtebeleven


