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Brengt u uw kind al naar de peuteropvang?

Stichting Kinderopvang Parkstad heeft maar 
liefst 6 peuteropvanglocaties in Kerkrade 
met de zogeheten voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). 

Dit houdt in dat de kinderen meedoen aan 
het educatieve programma ‘Speelplezier’, 
gericht op de spraak- en taal ontwikkeling. 
Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstan-
den worden op deze manier snel ontdekt en 
aangepakt. 

Wethouder Schlangen: “Als gemeente vin-
den wij het belangrijk dat kinderen al vanaf 
jonge leeftijd gestimuleerd worden om zich 
al spelenderwijs te ontwikkelen. Dit ook om 
een mogelijke achterstand op gebied van 
taal- en spraakontwikkeling voorafgaand 
aan de kleuterschool te voorkomen. Ik hoop 
daarom dat ook deze coronatijd ouders zich 
er niet van laten weerhouden, om hun peu-
ter aan te melden bij een van de 6 peuterop-
vanglocaties die onze gemeente rijk is.”

Voor meer informatie over voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) kunt u vinden op 
www.kinderopvangparkstad.nl

Sommige bestuurders beschouwen hun 
werkplek als een halteplaats die ze in de 
regel snel weer verlaten. Ze trekken in 
hun loopbaan verder naar grotere ambi-
ties. Soms laten ze die haltes achter zich 
zonder terug te kijken. Jan Mans was be-
slist niet zo iemand. Zijn aanwezigheid 
-ook als waarnemer- oversteeg telkens de 
tijdelijkheid. Waar hij was, maakte hij in-
druk. Jan was een rasbestuurder met een 
vaderlijk hart. Hij ging nooit weg. Jan 
bleef altijd verbonden; met hart en ziel.
 
De kwaliteiten van Jan Mans zijn  
-terecht- breed uitgemeten. Iemand van 
zijn statuur is immers een zeldzaam-
heid. Zeker in het huidige gepolariseerde 
tijdsgewricht waarin argumenten veelal 
worden overschreeuwd en feiten vaak ter 
discussie staan. Jan Mans oversteeg het 
gewauwel, het dorpsrumoer en de valse 
kreten uit de onderbuik. Zijn stem ver-
leende hij aan iets groots: de solidariteit, 
de verbondenheid. Hij was al een voor-
vechter van de participatiesamenleving 
voordat deze term als zodanig bekend 
stond. In de wereld van Jan Mans moest 
iedereen kunnen meedoen. 
 
Waar hij op het toneel verscheen, maakte 
hij het verschil. Niet voor niets werden 
zijn wijze raad, zijn doortastendheid en 
zijn trefzeker politiek-bestuurlijk Fin-
gerspitzengefühl vaak ingeroepen. Geen 
vraagstuk was complex genoeg. Telkens 
slaagde hij erin om problemen of schijn-
baar onverenigbare posities te overbrug-
gen. En dat telkens in begrijpelijke taal. 
Niet het verschil van inzicht was voor 
hem maatgevend, maar het te bereiken 
gezámenlijke doel. 
Niet voor niets was hij een realpolitiker en 
socioloog van opleiding voor wie de ge-
meenschap heilig was. Samen de schou-
ders eronder. 

Zijn staat van dienst is even indrukwek-
kend als zijn persoonlijkheid. Jan Mans 
was van 1989 tot 1994 burgemeester van 
Kerkrade. Hoe groot de mens en bestuur-
der Jan Mans werkelijk was, kon men in 
2000 zien tijdens de vuurwerkramp in 
Enschede, waar hij na Kerkrade als burge-
meester was aangetreden. 
Zijn medemenselijkheid en zijn visie 
op veiligheid, rampenpreventie- en cri-
siscommunicatie hebben internationaal 
school gemaakt. Jan Mans was een man 
van stavast en een burgervader in optima 
forma.
 
Persoonlijk koester ik zowel de warme 
herinneringen aan, als de wijze lessen 
van Jan Mans. Daarbij drong hij zich 
nooit op, maar straalde uit dat hij er was. 
Hij zette zich tot zijn laatste dag in voor 
de publieke zaak en streed met tomeloze 
energie voor een betere samenleving. 

Jan Mans was een kleurrijk persoon die 
minder in politieke kleur als wel meer in 
een veelkleurige, inclusieve samenleving 
was geïnteresseerd. Als gemeente Kerk-
rade zijn we Jan Mans veel dankbaarheid 
verschuldigd. Hij kwam niet naar Kerkra-
de om te gaan, maar om er iets blijvends 
achter te laten. Daarin is hij geslaagd, met 
vlag en wimpel. Kerkrade bleef altijd in 
zijn hart en Kerkrade heeft ook hem blij-
vend in zijn hart gesloten.
 
Het stadsbestuur van de gemeente Kerkra-
de wenst Anny en Jans naasten alle kracht 
om dit verlies te dragen. De wetenschap 
dat Jan Mans veel goeds heeft gedaan, dat 
hij niemand onberoerd liet en dat zijn le-
ven en loopbaan niet onopgemerkt zijn 
gebleven zal later ooit troost bieden. 
 
Petra Dassen-Housen
Burgemeester van Kerkrade

In memoriam: Jan Mans 
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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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Voorterstraat (kadastraal perceel F5616) – 
realiseren tweelaags parkeerdek
Kaalheidersteenweg 194 – verbreden be-
staande inrit
Kerkraderstraat 67 – bouwen uitbouw en re-
aliseren vijverpartij
Lichtenbergstraat 23 – plaatsen dakkapel aan 
achterzijde woning
Bockhoutstraat 16 – plaatsen dakkapel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Wiebachstraat 36 – veranderen bedrijfsge-
bouw
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Geweigerde aanvraag omgevingsvergunning
Kloosterraderstraat 78-80 – verbouwen ber-
gingen tot 2 studentenkamers
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Verleende omgevingsvergunning
van Ederenstraat 6 – uitbreiden woning
van Ederenstraat 8 – uitbreiden woning
Schifferheidestraat 7 – kappen 28 essen
Sint Hubertusstraat 25 – kappen 1 haagbeuk
Kaalheidersteenweg (kadastrale percelen 
A5830, A5831, A5346 en H2523) - kappen 
26 st. Fagus, 2 st. Tilia en 2 st. Betula
Kloosterraderstraat 25 – handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het tij-
delijk (5 jaar) verruimen van gebruik pand 

(doelgroep ‘studenten’) met de doelgroep 
(‘young professionals’)
van Ederenstraat 2 – dichtmaken balkon 
voorgevel voor het vergroten badkamer
Kaalheidersteenweg 194 – verbreden be-
staande inrit
Hertogenlaan 95 G 19 – handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het tij-
delijk (3 jaar) gebruiken garagebox voor op-
slag en uitgifte van dierenvoer en dierenbe-
nodigdheden
Schifferheidestraat 25 – bouwen nieuwe 
aanbouw ter vervanging bestaande aanbouw
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Intrekken verleende omgevingsvergunning
Groot-Nullandstraat 50 – verbreden bestaan-
de inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Verkeersbesluit
Kaffebergsweg – instellen parkeerverbod
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Overige besluiten
Ondermandaat besluiten heffings- en invor-
deringsambtenaar Gemeente Kerkrade 2021 
-  Ondermandaat verleend voor heffings- en 
invorderingsbevoegdheid van Parkeerbelas-
tingen aan: Toezichthouders 5:11 AWB, clus-
ter Handhaving, afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid.
Bezwaar maken is niet mogelijk

Bovenstaande stukken kunnen worden in-
gezien op afspraak. Een afspraak kan ge-
maakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer
Vestastraat 6, Boston Scientific International 

B.V. – melding op grond van 8.41 lid 4 Wet 
milieubeheer
Voor: veranderen inrichting 
Datum melding: 28 januari 2021
Zaaknummer: 2021-201287

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- de realisatie van een tijdelijk warehouse, 
het gebruik van lachgas, argon en helium, 
lithium batterijen en een wijziging in werk-
tijden.

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichtingen moeten 
voldoen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op 
de inrichting van toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raad-
plegen via www.aimonline.nl
Informatie: RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is 
niet mogelijk.
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Regelgeving
Beleidsregel “Wijziging bestemming/ge-
bruiksfunctie naar wonen gemeente Kerkra-
de” – vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Eenzaamheid…U staat er niet alleen voor

Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, men-
sen lopen er niet mee te koop en je kunt aan 
de buitenkant niet zien, hoe iemand zich 
van binnen voelt. We weten dat juist in deze  
coronatijd veel mensen, van jong tot oud, 
zich eenzaam voelen.

Wethouder Jongen (Wmo): “Om dit pro-
bleem aan te pakken werkt de gemeente  
samen met een groot aantal partijen.”

Lees meer op www.kerkrade.nl/eenzaamheid 
of neem voor lokale informatie contact op 
met het Meldpunt Eenzaamheid via het tele-
foonnummer 045-54 56 351 of e-mailadres 
info@impulskerkrade.nl

Voor landelijke informatie en initiatieven ver-
wijzen wij u naar
www.eentegeneenzaamheid.nl.

‘Veel mensen zijn eenzaam,
geloof me daar is niets tegen, het mag.
Maar kom je ze tegen, 
zeg dan op z’n minst: “dag”.

Toon Hermans

Commissievergaderingen maart 2021

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen en raadsvergaderingen plaats. 
Vanwege de coronacrisis zullen de vergade-
ringen digitaal plaatsvinden en dus nog niet 
voor publiek toegankelijk zijn. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 8 maart 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 9 maart 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene  
telefoonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 10 maart 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal

Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene  
telefoonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien via de website 
www.kerkrade.nl > Bestuur en Organisatie  
> Bestuurlijke Informatie.
Ook de agenda’s en vergaderstukken zijn 
hier te vinden. 


