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Plannen voor Het Martin Buber officieel ingediend

Met een druk op de knop stuurde wethou-
der Jo Schlangen (onderwijs) in het bijzijn 
van Frank Ramakers (projectleider) en Bert 
Schroën (kwartiermaker) de kwaliteitsstuk-
ken voor Het Martin Buber naar Den Haag. 

Bij de kwaliteitsstukken zitten ook de vele be-
langstellingsregistraties van ouders uit Kerkra-
de en omgeving. Hiermee is de formele aan-
vraag voor volwaardig onderwijs in Kerkrade 
ingediend bij het Ministerie van Onderwijs. 

Wethouder Schlangen: “Vanaf 1 juli zijn we 
in Kerkrade non-stop bezig geweest met Het 
Martin Buber. Dit is hét moment waar we 
naartoe hebben geleefd. 730 ouders heb-
ben een belangstellingsregistratie ingediend 
en ons Martin Buber team heeft ontzettend 
hard gewerkt aan de kwaliteitstukken waarin 
de visie van het onderwijs op Het Martin Bu-
ber omschreven staat. Wij hebben aan alles 
gedacht en er alles aan gedaan…Als het aan 
ons ligt komt Het Martin Buber er, en is er 

vanaf augustus 2023 weer volwaardig voort-
gezet onderwijs in Kerkrade!”

Hoe gaat het nu verder? 
Het is nu wachten op het verlossende woord 

vanuit Den Haag. 
Het ministerie laat uiterlijk 1 juni 2022 van 
zich horen. Als Kerkrade een positief besluit 
ontvangt, kan Het Martin Buber in augustus 
2023 z’n deuren openen. 

Aanvragen evenementenvergunning 2022 

Wilt u in 2022 in de gemeente Kerkrade 
een evenement (bijv. straatmarkt, festival, 
buurtfeest etc.) organiseren? Dan kunt u 
via de EvenementAssistent een vergunning 
aanvragen. 

In verband met afstemming en planning van 

evenementen voor het kalenderjaar 2022, 
dient de aanvraag uiterlijk op 12 november 
a.s. in de vorm van een vooraankondiging te 
zijn ingediend. 
Voor aanvragen die later worden ingediend, 
geldt dat deze qua datum in overleg met de 
aanvrager in een ‘vrije ruimte’ zullen wor-

den ingepland. Dat kan dus een andere da-
tum zijn dan u in de aanvraag aangeeft. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de 
heer J.J. Vreuls, afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid van de gemeente Kerkrade via  
telefoonnummer 14 045. 

Belastingdienst en gemeente Kerkrade wer-
ken samen om u te helpen
Ook in de gemeente Kerkrade wonen ouders 
die slachtoffer zijn geworden van de toesla-
genaffaire. Daarom werken de Belasting-
dienst en de gemeente Kerkrade samen om 
deze ouders te helpen. 

De eerste stap: Meld u bij de Belastingdienst
Bent u slachtoffer geworden van de toesla-
genaffaire, dan willen we u helpen. 
U moet dan zelf wel eerst even de eerste stap 
zetten. Meld u bij de Belastingdienst. Dit kunt 
u doen door te bellen naar telefoonnummer 
0800-2358358.
De Belastingdienst mag niet zomaar uw 
naam en adresgegevens aan de gemeente 
doorgeven. Wij kunnen u dus helaas niet zelf 
bellen of contact met u zoeken. 

Na de eerste stap kunnen we u verder helpen
Nadat u zich gemeld heeft bij de Belasting-
dienst, krijgt de gemeente een seintje en kun-
nen wij samen met u in gesprek over welke 
hulp u van ons nodig heeft. We bieden hulp 
waar dat nodig is. Of het nu gaat om schul-

den, gezinsondersteuning, hulp bij werk, wo-
nen of uw gezondheid. We zijn er voor u!

Kent u iemand die slachtoffer is van de toe-
slagenaffaire?
Bent u zelf geen slachtoffer van de toeslagen-

affaire, maar kent u wel iemand die slacht-
offer is? Help deze ouder(s) dan door deze 
informatie te delen. 
We hopen via deze weg in contact te komen 
met de ouders om wie het gaat, zodat ieder-
een de hulp krijgt die nodig is. 

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire kinderopvang?  Meld u dan! 



Uitgave
3 november 2021 

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.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar 
geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Tripsstraat 10 - realiseren nieuw kozijn in 
voorgevel, plaatsen airco en vestigen kap-
salon
Pannesheiderstraat 90 - kappen boom
St. Bernadettestraat 45 - verbreden be-
staande inrit
St. Corneliusstraat 7 - vergroten woning op 
verdieping
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Poyckstraat 19 - plaatsen airco aan gevel
Erensteinerstraat 8 - plaatsen dakkapel aan 
voorzijde woning
Haanraderstraat 28 - bouwen aanbouw, 
bouwen nieuwe garage op plek bestaande 
garage en verbreden  bestaande inrit

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Hoofdstraat 38A - renoveren voorgevel op 
begane grond
Meuserstraat, bij huisnummer 213 (kadas-
traal perceel L1406) - kappen Fraxinus ex-
celsior
Tuinstraat 10 - verbreden bestaande inrit
Poyckstraat 40 - plaatsen erfafscheiding
Olmenplein 32 - bouwen garage en vergro-
ten van woning op verdieping
Kommerveldlaan 18 - aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Koninginnestraat 11 - verbreden bestaande 
inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Voornemen verlenen evenementenvergun-
ning
Begraafplaats Schifferheide - herdenkings-
bijeenkomst 5 november 2021
Centrum Kerkrade - Late Night Shopping 6 
november 2021
Mogelijkheid tot indienen zienswijze
 

Ingekomen sloopmeldingen
Servatiusstraat 2 - verwijderen asbesthou-
dend papier
Ericastraat 4 - verwijderen asbesthoudende 
platen en dakbeschot
Massabiellestraat 25 - verwijderen asbest-
houdende toepassingen
van Gronsveldstraat 61 - verwijderen as-
besthoudende lijmlaag
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Wolfsweg 25 - aanleg ge-
reserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Kloosterbosstraat 47- 
aanleg gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats
Nabijheid woning Op den Dries 69- aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

Op maandag 8 november 2021 is er tussen 
16.30 en 17.30 uur weer Eurode-spreekuur.

Tijdens het Eurode spreekuur zullen Eurode-
burgemeester Benjamin Fadavian van Herzo-

genrath en een plaatsvervanger voor burge-
meester Petra Dassen van Kerkrade, samen 
beschikbaar zijn voor de ‘Eurodianen’.
Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath heb-
ben tijdens dit spreekuur de gelegenheid om 
grensoverschrijdende onderwerpen persoon-
lijk te bespreken. 

Aanmelden
Aanmelden kan via info@eurode.eu of tele-

fonisch door vanuit Duitsland te bellen naar 
02406 999-020 of vanuit Nederland naar 
045-5639390.

Locatie
Eurode Business Center ( EBC), Eurode-park 1, 
Kerkrade/Herzogenrath 
Tweede verdieping, kamer C203
Tijd:  16.30 – 17.30 uur.

Eurode spreekuur

De Vrije Akademie is gecertificeerd

Met trots tonen wethouder Jo Schlangen 
van cultuur en onderwijs in Kerkrade en 
Natalie Savelsbergh (directeur Vrije Akade-
mie) het bord van de certificering.

De certificering is dit jaar behaald en geeft 
inzicht in het beleid en de organisatie van 
de Stichting Vrije Akademie. De certificering 
is gerealiseerd via het CBCT en heeft betrek-
king op een kwaliteitsstandaard voor biblio-
theken, kunstencentra en muziekscholen. 
Het staat voor kwalitatief hoogstaand kunst-
onderwijs op haar locatie in Kerkrade in het 
Flexiforum in de Spekhofstraat 15.

Wethouder Schlangen: “Een geweldig re-
sultaat! Niet alleen voor de docenten die 
met passie hun vaardigheden overbrengen, 
maar ook voor alle (aankomend) cursisten 
en leerlingen. Naast een mooi en uitgebreid 
aanbod aan workshops en cursussen onder-
streept dit certificaat de kwaliteit van het on-
derwijs van de Vrije Akademie”.

Tevens is de Vrije Akademie actief in een 
locatie in Landgraaf en op 40 scholen in 
Parkstad. De schilderlijst verwijst naar de 25 
teken- en schildercursussen in verschillende 

technieken en stijlen die de Vrije Akademie 
verzorgt. 
Naast schildercursussen met kwaliteit kun je 
ook terecht voor cursussen boetseren, pot-

tenbakken, edelsmeden, fotografie, grafiek, 
oriëntatiecursus kunstacademie en beelden-
de cursussen voor kinderen. 
Meer informatie via vazom.nl 


