
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

Met het Stadsjournaal willen wij u graag

zo goed mogelijk informeren over

gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig  

samengesteld.

Het is echter altijd mogelijk dat er een

foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse

artikelen een informatief karakter. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend

aan de teksten. De artikelen staan ook op

www.kerkrade.nl. Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl.
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Eerste ‘praatstoelen’ onthuld in HuB.Kerkrade

Om verbinding tussen inwoners te stimu-
leren werd op 1 oktober, tijdens de Week 
tegen Eenzaamheid, het startschot gegeven 
voor het project ‘Praatstoelen’. Op een aan-
tal prominente plekken in Kerkrade worden 
in de komende jaren ‘praatstoelen’ neerge-
zet. Door plaats te nemen op één van de 
praatstoelen nodig je een ander uit voor een 
praatje. 

In de maand oktober hebben inwoners zelf 
een bijdrage kunnen leveren aan het opfleu-
ren van de stoelen door de houten figuurtjes 
op de stoel op eigen wijze te versieren. Alle 
vormen staan in het teken van ‘Kerkrade 
Klankstad’.
“Ik ben blij dat er zoveel gehoor is gegeven 
aan de actie en vele houten figuurtjes zijn 
ingeleverd. Samen werken we aan een stad 
waarin mensen naar elkaar omkijken en op-
rechte aandacht voor elkaar hebben. Neem 
plaats op één van de stoelen en vertel elkaar 

waar je tegenaan loopt, of praat juist over 
wat je beweegt en prettig vindt. Deel je ver-
haal met een ander. Ben er voor elkaar en 
heb aandacht voor elkaar. Zelfs op 1,5 me-
ter afstand is dit mogelijk,” aldus wethouder 
 Jongen (Wmo).

De eerste stoelen zijn inmiddels gereed en 
werden deze week onthuld in de HuB.Biblio-
theek Kerkrade. Wethouder Jongen trad daar 
in gesprek met mevrouw Carien Tegelaers. 
Ze gaf aan deze tijden, waarin weinig mag, 
best deprimerend te vinden. Gelukkig kan ze 
sinds deze week weer starten met haar vrij-
willigerswerk via Impuls. Sinds een aantal 
jaren helpt ze in het Sjevemethoes mee in 
de catering. Carien wil ook andere mensen 
graag enthousiasmeren tot het doen van vrij-
willigerswerk: “Doe wat aan je eenzame ge-
voel, verzamel moed, stap over de drempel, 
want het geeft veel voldoening!”   
Ilse Verburgh (directeur van Bibliotheek Kerk-

rade e.o.) voegt daaraan toe: “Eenzaamheid 
is niet van iemand alleen, maar van ons al-
len. Dat betekent dat iedereen er iets aan kan 
doen.”

Wethouder Jongen zal in de komende 
periode ook digitaal met mensen in ge-
sprek gaan treden voor het maken van een 
praatje. Kent u mensen die behoefte heb-
ben aan een praatje of heeft u zelf behoefte 
aan een gesprek, laat het ons dan weten via  
aandachtvoorelkaar@kerkrade.nl

Het project ‘Praatstoelen’ is een initiatief van 
de gemeente Kerkrade in samenwerking met 
Impuls, VAZOM (Vrije Academie Zuid Oos-
telijke Mijnstreek), Bibliotheek Kerkrade en 
SMK Muziek en Dansonderwijs. Het streven 
is om de praatstoelen een aantal jaren struc-
tureel in te zetten.
#AandachtVoorElkaar
#KirchroaVoorElkaar

Opbrengst actie ‘Geef een jas, verwarm een hart’

De opbrengst van de actie ‘Geef een jas, 
verwarm een hart’ heeft in Kerkrade maar 
liefst 600 jassen opgebracht. 

Wethouder Huub Wiermans (Sociale 
 Zaken): “Het was hartverwarmend om te 
zien hoeveel jassen er elke dag afgegeven 
werden. Het is een lastige tijd voor veel 
mensen en daarom ben ik blij om te zien 
dat Kerkradenaren een steentje bij willen 
dragen om een ander te helpen. Hartelijk 
bedankt hiervoor!” 

Ophalen jassen
Binnenkort worden de ingeleverde jassen 
ter beschikking gesteld aan de mensen die 

ze goed kunnen gebruiken. De jassen kun-
nen dan opgehaald worden bij een verdeel-
punt in Kerkrade. Houd hiervoor de web-
site en Facebookpagina van de gemeente in 
de gaten.

Jassen inleveren
De inleveractie is inmiddels voorbij er kun-
nen geen jassen meer afgegeven worden bij 
het stadskantoor. 
Heeft u een jas of kleding die u zou willen 
doneren dan kan dat bij de Ruilwinkel of 
via de RD4 kledingcontainers. 



www.kerkrade.nl

Ambtsketen kinderburgemeester in de maak

Eerder dit jaar werd  al bekend gemaakt dat 
Kerkrade een kinderraad en een kinderbur-
gemeester krijgt. 

In dit initiatief werkt de gemeente nauw 
samen met onderwijsstichting MOVARE 
en Stichting Kinderopvang Parkstad.  Deze 
maand hebben er workshops plaatsge-
vonden bij VAZOM (Vrije Academie Zuid 
Oostelijke Mijnstreek) waar leerlingen van 
diverse basisscholen van Kerkrade creatief 
hebben meegewerkt aan de ambtsketen 
voor de kinderburgemeester. Ook Burge-
meester Dassen was hier op 25 november 
bij aanwezig.

Met het oprichten van deze kinderraad wil 
de gemeente kinderen op een laagdrempe-
lige manier kennis laten maken met  politiek 
en democratie. “Wij hechten als gemeente 
bijzonder veel waarde aan een jeugdig per-
spectief. Deze manier van meepraten, mee-
denken, zelf een mening vormen en hier-
over samen tot een beslissing komen vormt 
kinderen en maakt ze vertrouwd met onze 
democratie," aldus wethouder Jo Schlangen 
(Onderwijs en Jeugd) 

Burgemeester Dassen-Housen: “De kinder-

raad zal worden betrokken bij vraagstuk-
ken die hout snijden voor deze doelgroep. 
Ook zal de nieuwe kinderburgemeester bij 
diverse officiële gelegenheden gaan aan-
schuiven als mijn rechterhand."

Ambtsketen
Net als burgemeester Dassen-Housen, krijgt 
de kinderburgemeester een echte ambtske-
ten. Niet voor niets zal de ambtsketting be-
staan uit 13 schakels van hout. Een schakel 
voor elk van de 12 scholen en een schakel 
die Kinderopvang Parkstad vertegenwoor-
digd. Dit hout staat symbool voor de basis 
van iets dat nog in ontwikkeling is. De hou-
ten schakels zullen met elkaar verbonden 
worden door middel van een krachtigere 
drager, metaal. Tussen alle scholen staat het 
wapen van de gemeente Kerkrade, gemaakt 
van edelmetaal. Kunstdocente Ghislaine 
 Ortmans zal de uiteindelijke ambtsketen 
maken.

Installatie 
De vorming van de kinderraad is inmiddels 
in volle gang. Naar alle waarschijnlijkheid 
zullen de kinderraad en de kinderburge-
meester begin volgend jaar officieel worden 
geïnstalleerd.

Terugkijken opening drie circulaire proefwoningen Feniks-3

De drie circulaire UIA- proefwoningen, 
Feniks 3, zijn gereed en geopend. Het ope-
ningsmoment heeft vanwege de diverse co-
ronamaatregelen digitaal plaatsgevonden. 
De betrokken partners hebben ieder een 
stuk van een maquette van een proefwoning 
geplaatst om zo symbolisch het gereed ko-
men van de woningen te verbeelden. 

Daarnaast konden de kijkers, aan de hand 
van gesprekken, zien hoe uniek en belang-
rijk dit project is en hoe waardevol de sa-
menwerking tussen de twaalf partners is om 
een bijdrage te leveren aan een circulaire 
samenleving en de leefbaarheid in een stad. 
Tijdens het online event zijn deze resul-
taten gepresenteerd. Het event is terug 
te kijken via: https://www.youtube.com/
watch?v=NwydukryUEc&t=2s

Tim Weijers (Openbare Ruimte): "De opleve-
ring van deze modelwoningen betekent een 
mooie mijlpaal voor dit bijzondere project, 
waarin experimenteren en samenwerken 
met omwonenden en partners centraal staat. 
Door de hechte samenwerking zijn deze 
woningen gereed en zijn de lessen die we 
samen geleerd hebben toegepast tijdens de 
bouw van andere woningen binnen het pro-
ject. SUPERLOCAL levert een positieve bij-
drage aan de leefbaarheid in Bleijerheide en 
is, zowel op fysiek als sociaal vlak, van grote 
waarde voor Kerkrade!"

SUPERLOCAL project
In Bleijerheide wordt al een tijdje hard ge-
werkt aan de gebiedsontwikkeling SUPER-
LOCAL Super Circular Estate. In deze buurt 
zijn vier hoogbouwflats, die gebouwd zijn in 
de jaren 60 gesloopt. De materialen die vrij-

gekomen zijn worden zoveel mogelijk her-
gebruikt bij de bouw van de nieuwe wonin-
gen in het gebied. Ook worden er nieuwe en 

unieke technieken gebruikt om de woningen 
en het gebied zo circulair mogelijk te maken. 
Dit is nieuw en uniek in Nederland. 
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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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

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 overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Akkerheide 64 - brandveilig gebruiken pand 
voor kinder- en jeugd psychologenpraktijk
Schoutstraat 35 – kappen 3 bomen
Spoorzoeker 122 - wijzigen garagepoort naar 
raam/deurkozijn
Drievogelstraat 14 - plaatsen dakkapel en wijzi-
gen inrichting op locatie
Wiebachstraat 36 – uitbreiden bedrijfsgebouw
Locht 42C-1 – uitbreiden bedrijfsgebouw
Industriestraat 58 – legaliseren woning eerste 
verdieping
Eurenderstraat (kadastraal perceel A5279) – ge-
bruiken bestemming als tuin
Pannesheiderstraat 26 – verhogen garage en 
plaatsen loods op locatie
Locht 161 – plaatsen aanbouw
Kleingraverstraat 22 – realiseren carport
Heistraat 76 – kappen boom
Kokelestraat 104 – kappen boom
Kaalheidersteenweg 190 – verbreden inrit lin-
kerzijde (gezien vanaf straat), aanvraagnr 
2020-002598
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Ambachtsstraat 6 – verbouwen bestaand kan-
toor tot benedenwoning.
Kaalheidersteenweg 190 – verbreden bestaande 
inrit linker- en rechterzijde, aanvraagnr 
2020-002023
Geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning
Jan van Goyenstraat 28 – kappen spar
Meuserstraat 125 – kappen 2 dennen
John Erkensstraat 24 – kappen esdoorn en kas-
tanjeboom
Prinses Margrietstraat 10 – kappen es en verbre-
den bestaande inrit
Kaalheidersteenweg 190 - verbreden inrit linker-
zijde (gezien vanaf straat), aanvraagnr 
2020-002598
Mogelijkheid tot maken bezwaar.

Verkeersbesluit
Drievogelstraat – aanleggen voetgangersover-
steekplaats 
Mogelijkheid tot maken bezwaar.

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met de 
Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en don-
derdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een 
afspraak kan gemaakt worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: het oprichten van een inrichting
Locatie: Klarenanstelerweg 5 D
Datum melding: 11 november 2020
Zaaknummer: 2020-206853

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Het opslaan en tanken van Adblue

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. 
Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan 
de voorschriften 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
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar ma-
ken of een zienswijze indienen
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12

BEKENDMAKINGEN

Participatieprogramma Zonnepark Emma Safety Footwear

De zon in Kerkrade is goed voor 4 à 5 pro-
cent rendement

Aandelen in Kerkraads zonnepanelenproject  
Op bedrijventerrein Dentgenbach in Kerk-
rade ligt EMMA Safety Footwear (Tunnelweg 
104). EMMA, in 1931 voortgekomen uit de 
Limburgse mijnindustrie en tegenwoordig 
onderdeel van de Zweedse multinational 
Hultafors Group, produceert veiligheids-
schoenen die in de hele wereld worden ver-
kocht (www.emmasafetyfootwear.com). Op 
de daken en de zonneweide van EMMA in 
Kerkrade liggen maar liefst 6.500 zonnepa-
nelen. Die panelen zorgen ervoor dat niet 
alleen EMMA maar ook nog eens 700 huis-
houdens van groene stroom kunnen worden 
voorzien. 

250 euro per aandeel
Inwoners van de gemeente Kerkrade en 
medewerkers/gepensioneerden van EMMA 
Safety Footwear hebben het voorrecht om 
als eerste aandelen te kopen in dit zonne-
energieproject. Dit voorrecht geldt tot 31 ja-
nuari 2021, daarna wordt het fonds openge-
steld voor iedereen. Er zijn maximaal 1000 
aandelen beschikbaar. Eén aandeel kost 250 
euro, het verwachte rendement is 4 à 5 pro-
cent. De winst op het aandeel (dividend) 
wordt jaarlijks uitbetaald. De aandelen kun-
nen op ieder gewenst moment weer worden 
verkocht. 
Meer informatie, ook over eventuele risico’s, 
is te vinden op de website www.meewind.nl

Wie staat aan de basis en wie coördineert 
dit duurzame energieproject in Kerkrade?
Dat doet de firma Meewind. Dat bedrijf 
investeert - via het Groenfonds Regionaal 
Duurzaam - al ruim tien jaar in groene, 

rendabele energieprojecten in Neder-
land, waaronder dit project in Kerkrade  
(www.meewind.nl)

Duurzaamheid 
Duurzaamheid staat hoog 
op de agenda van de ge-
meente Kerkrade.
Dion Schneider, wethou-
der Duurzaamheid en 
Economie: “Het beleid is 
onder meer gericht op het 
stimuleren van zonne-energie om zo toe te 
werken naar een energieneutrale gemeente. 
De gemeente Kerkrade hanteert als een uit-
gangspunt dat inwoners moeten kunnen par-
ticiperen en de voordelen ervaren van groot-
schalige energieprojecten. Dit project past 
perfect binnen de succesvolle ontwikkeling 
op bedrijventerrein Dentgenbach waar eco-
nomie en duurzaamheid steeds meer hand in 
hand gaan. Door het kopen van een aandeel 
worden de deelnemers symbolisch mede-
eigenaar van dit Kerkraadse zonnepanelen-
project. Aandelen kosten vaak meer dan dui-
zend euro per stuk en zijn daarom niet voor 
iedereen haalbaar. EMMA Safety Footwear 
stelt inwoners en werknemers/gepensioneer-
den in de gelegenheid om aandelen van 250 
euro te kopen. Hierdoor krijgen inwoners die 
minder kunnen of willen besteden eveneens 
de gelegenheid om mee te profiteren.”

EMMA Safety Footwear 
Frank Hamstra, directeur EMMA Safety Foot-
wear: “Ons bedrijf behoort in Nederland tot 
de koplopers op het gebied van duurzaam-
heid. Dankzij dit project profiteert EMMA 
van lokaal opgewekte duurzame energie. 
Ook onze medewerkers en gepensioneerden 
kunnen via het ‘Groenfonds Regionaal Duur-

zaam’ van Meewind een aandeel kopen met 
een hoog rendement.”

Wij hopen u goed geïnformeerd te hebben. 
Als u wilt mee investeren in de energietransi-
tie reserveer dan vrijblijvend uw participatie 
via https://meewind.nl/groenfonds-regionaal-
duurzaam-project-zon-emma-safety-footwear/

(Let erop dat u bij het intypen van het web-
adres alle streepjes tussen de woorden over-
neemt.)

Samen gaan we voor duurzaam,
Emma Safety Footwear & 
Gemeente Kerkrade


