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Een school waar jouw kind écht beleeft wat het leert…
Dat wil je toch zeker ook?!

Alle kinderen van Kerkrade verdienen een 
kansrijke start. Daarom slaan de gemeente 
Kerkrade en diverse maatschappelijk part-
ners de handen ineen om een nieuwe klein-
schalige school voor mavo-havo-vwo op te 
richten: Het Martin Buber. 

Op Het Martin Buber krijgt een kind – net als 
op andere scholen – een diploma waarmee 
het kan verder leren op het mbo, hbo of wo. 
Wat anders is, is dat de kinderen écht gaan 
beleven wat zij leren. Het beleven en leren 
gebeurt in het fysieke schoolgebouw, maar 
zeker ook daarbuiten; in de stad, in de wij-
ken en in de natuur. Kerkrade heeft prachtige 
plekken waar kinderen echt kunnen beleven 
wat ze leren op het gebied van sport, toneel, 
cultuur, muziek, zorg en welzijn, techniek, 
ondernemen en ga zo maar door…

Filmpje  
Op vrijdag 30 april is de publiekscampagne 
van Het Martin Buber van start gegaan. Bur-
gemeester Petra Dassen en Wethouder Jo 
Schlangen lieten iedereen met een spranke-
lend filmpje zien, horen én beleven waarom 
Het Martin Buber zo’n bijzondere school is. 
Ook zangeres Floor Bosman is in het film-
pje te zien. Zij vertelt de kijkers wat ze van 
een school als Het Martin Buber kunnen ver-
wachten en waarom zij nu al fan is van dit 
concept. Heb je het filmpje nog niet gezien? 
Kijk dan op de website of het Facebook ac-
count van de gemeente, of scan de QR code.

Is jouw kind 10, 11 of 12 jaar? Dan hebben 
we jouw hulp hard nodig!
Om ervoor te zorgen dat de school er daad-
werkelijk komt, moeten we de minister van 
Onderwijs ervan overtuigen dat voldoende 
ouders belangstelling hebben voor Het Mar-
tin Buber. 
Daarom is er van 1 juli tot en met 15 okto-
ber sprake van een ‘periode van meting van 
belangstelling’.  
Ouders van kinderen in de leeftijd van 10 
t/m 12 jaar (geboren tussen 2 november 
2008 en 1 november 2011) kunnen hun kin-
deren met behulp van DigiD registreren op 

DUO. Dit is een website van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Door de registratie geef je als ouder aan dat 
je belangstelling hebt voor het onderwijs op 
deze school. De registratie betekent niet dat 
je je kind voor deze school inschrijft. Het 
gaat alleen om een meting van belangstel-
ling.

Schooljaar 2023-2024 van start 
Wanneer Kerkrade op 15 oktober voldoende 
belangstellingregistraties voor Het Martin 
Buber heeft ontvangen, mag de gemeente 
een aanvraag bij het ministerie indienen. 
Dit moet vóór 1 november 2021 gebeuren. 
Daarna is het duimen voor een positief be-

sluit van de minister. Met een positief besluit 
op zak kan de nieuwe school in Kerkrade in 
augustus 2023 van start.

Ga naar www.beleefwatjeleert.nl en schrijf 
je in voor de nieuwsbrief!
Wil je meer weten over Het Martin Buber? 
En wil je op de hoogte blijven van alle 
nieuwtjes rondom deze school? 

Ga dan naar www.beleefwatjeleert.nl en 
schrijf je daar in voor de digitale nieuws-
brief. Op deze website wordt binnenkort 
ook stap voor stap verteld hoe de belangstel-
lingregistratie in z’n werk gaat en waar je 
terechtkunt op het moment dat je hier hulp 
bij nodig hebt.
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Gemeente Kerkrade 
pakt overlast eikenprocessierups aan 

De eikenprocessierups trekt zich weinig aan 
van de coronacrisis. De komende maanden 
is de harige rups opnieuw in eikenbomen te 
vinden. 

De brandharen van de rups zorgen voor ir-
ritatie aan huid, ogen en luchtwegen. De ge-
meente neemt daarom maatregelen om de 
overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

Een groot deel van deze eiken staat langs 
wegen, fietspaden en in de nabijheid van 
huizen. De aanpak van de eikenprocessie-
rups richt zich in april en mei op de gebie-
den waar inwoners de grootste risico’s lopen; 
drukke fiets- en voetpaden, rondom scholen, 
kinderdagverblijven, verzorgingscentra en 
publieke gebouwen. 

Om de overlast te verkleinen, wordt de ei-
kenprocessierups preventief bestreden. In 
het stadium vóór de ontwikkeling van de 
brandharen. De bestrijding gebeurt door een 
bespuiting met een biologisch middel dat al-

leen de rups bestrijdt en volledig onschade-
lijk is voor dier en mens.
Inwoners die desondanks overlast ondervin-
den van de eikenprocessierups kunnen dit 
melden bij de gemeente Kerkrade. In juni en 
juli worden de nesten door een gespeciali-
seerd bedrijf weggezogen op plekken waar 
meldingen zijn gedaan. 

U kunt de gemeente Kerkrade bereiken op 
het nummer 14 045. 
Daarnaast kunt u mailen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Bevolkingsonderzoek borstkanker in Eygelshoven

Vanaf eind mei tot medio juni 2021 staat het 
mobiele onderzoekscentrum voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker op het parkeer-
terrein van de scouting aan de Anselderlaan 
65 in Eygelshoven. 

Vanwege het coronavirus zijn verschillende 
maatregelen genomen om veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richtlijnen.

Ongeveer één op de zeven vrouwen krijgt 
borstkanker in haar leven. De meesten zijn 
ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrou-
wen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging 
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. 
Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek over-
lijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrou-
wen minder aan borstkanker.

Ontvangt u een uitnodiging, maak dan vooral 
een afspraak. Het bevolkingsonderzoek borst-
kanker vergroot de kans dat eventueel aan-
wezige kanker in een vroeg stadium ontdekt 
wordt. Door vroege opsporing is de kans op 
genezing groter. 
In een eerder artikel stond het verhaal van een 
ervaringsdeskundige. 
Wilt u dit verhaal teruglezen? Kijk dan op 
www.kerkrade.nl/borstkanker 

Meer informatie
Onze informatielijn is op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoon-
nummer 088 00 01 388. Meer informatie over 
het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u 
op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. 
Hier vindt u ook informatie over het coronavi-
rus en het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Geen precario- en reclamebelasting 
voor ondernemers over 2021

Als het aan het college van Kerkrade ligt, 
betalen ondernemers in Kerkrade over 2021 
wederom geen precario- en reclamebelas-
ting. 

Dat is het advies dat het college aan de ge-
meenteraad zal gaan geven in een raads-
voorstel dat op korte termijn zal worden 
opgemaakt.

Eerder werd reeds besloten om over 2020 de  
precario voor horeca-ondernemers met een 

terras in 2 fases te verlagen naar € 0,-. 
Medio 2021 zou de gemeente de situatie 
opnieuw beoordelen. 

“Ook al worden er nu stapsgewijs maatre-
gelen versoepeld, veel ondernemers hebben 
het door corona nog steeds erg zwaar. 
Daarom zoeken we naar mogelijkheden om 
hen opnieuw tegemoet te komen”, aldus 
wethouders Bert Bejas (Financiën) en Huub 
Wiermans (Centrummanagement).

Gemeente gesloten tijdens Hemelvaart

Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei zijn alle 
gemeentelijke kantoren gesloten vanwege 
Hemelvaart.

De vakbalie burgerlijke stand van afdeling 
Burgerplein is op zaterdag 15 april 2021 
geopend van 09.00 tot 10.00 uur, dit is uit-

sluitend voor aangifte van geboorte en over-
lijden.

Wist u dat u veel zaken ook zelf online kunt 
regelen? 
Ga hiervoor naar
www.kerkrade.nl/onlineregelen
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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:
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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Drievogelstraat 116 – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor bouwen 4 ga-
rages dan wel bergingen
Leliestraat 30 – kappen boom
Wiebachstraat (kadastrale percelen M525, 
M526 & M527) – aanbrengen gevelelementen 
en reclame
Burg. Franssenstraat 47 – plaatsen overkap-
ping
Kapelaan Lochtmanstraat 10 – plaatsen con-
tainerberging in voortuin
Calbertsweg 131 – plaatsen overkapping
Charley Tooropstraat 5 – plaatsen dakkapel 
voorzijde woning
Klein-Nullandstraat 27 & 27A - veranderen 
pand en wijzigen van bedrijfsfunctie naar 

woonfunctie
Hemeling 13 – plaatsen dakkapel voorzijde 
woning
Kerkvoetpad (kadastraal perceel G4314) – 
kappen boom
Van Beethovenstraat (kadastraal perceel 
G596) – kappen boom
Adriaen Brouwerstraat 51 – plaatsen vrij-
staande overkapping
Nachtegaalstraat 2 – kappen Acer sacchari-
num
Graverstraat 103 – aanleggen inrit
Prinses Irenestraat 10 – kappen boom
Barbarastraat 13 – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Kerkraderstraat 67 – bouwen uitbouw en rea-
liseren vijverpartij
Bart van Slobbestraat 16B – plaatsen schotel-
antenne

Nieuwstraat 88 – bouwen garage
Graverstraat 87 – wijzigen dakconstructie
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Paulus Potterstraat 32 – wijzigen kozijnen 
voorgevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. In ver-
band met de Coronacrisis dient een afspraak 
gemaakt te worden door een mail te sturen 
naar gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

BEKENDMAKINGEN

Op 28 april is de eerste Kerkraadse kinder-
raad officieel geïnstalleerd. Alle leden legden 
de eed af in de raadzaal van ons Raadhuis. 
Tijdens de beëdiging heeft Burgemeester 
Dassen de speciaal hiervoor gemaakte ambts-
keten overhandigd aan kinderburgemeester 
Hidde Sieler.

Tijdens de bijeenkomst werden de leden van 
de raad door onze burgemeester elk afzon-
derlijk naar voren geroepen om de eed af te 
leggen. Een spannende aangelegenheid voor 
sommige kinderen, maar vooral ook erg leuk. 
Hidde Sieler heeft na afloop van de beëdiging 
vol enthousiasme zijn eerste speech als kin-
derburgemeester van Kerkrade gehouden.

Activiteiten kinderraad
De gemeente Kerkrade hecht bijzonder veel 
waarde aan een jeugdig perspectief. De kin-
derraad vertegenwoordigt alle kinderen in 
onze gemeente. Ze bestaat uit een afvaar-
diging van leerlingen uit groep 7 van basis-

scholen van onderwijsstichting MOVARE in 
Kerkrade en van buitenschoolse Kinderop-
vang Parkstad (KOP). De kinderraad zal drie 
keer per jaar vergaderen. In deze vergaderin-
gen brengen ze onderwerpen ter sprake die 
voor hen belangrijk zijn. Daarnaast zal de 
gemeente zelf onderwerpen aandragen waar-
over zij graag de mening van onze jeugd wil 
weten. De eerste vergadering zal plaatsvin-
den op 19 mei 2021.

Wethouder Schlangen (Onderwijs): “We wil-
len de kinderen graag laten meepraten, mee-
denken en samen tot een beslissing komen. 
Dat is immers de basis voor democratie.” 
Ook MOVARE-bestuurder Kiki Huijnen is erg 
te spreken over de kinderraad en de nieuwe 
kinderburgemeester. “Ik ben onder de indruk 
van de inzet en motivatie van de leerlingen. 
Het zijn stuk voor stuk stemmen die gehoord 
mogen worden. Een waardevolle bijdrage 
aan de Kerkraadse politiek!” 

Rol van de kinderburgemeester 
De kinderburgemeester heeft, naast voorzitter 
van de kinderraad, ook een representatieve 
en ceremoniële functie. Als ambassadeur van 
de kinderen zal Hidde onze burgemeester be-
geleiden bij evenementen als Koningsdag, de 
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Hij zal 
daar ook korte toespraken houden. “Ik ben 
erg benieuwd naar de nieuwe inzichten die 
de kinderraad ons zal brengen. Met plezier 
heb ik Hidde de speciaal hiervoor gemaakte 
ambtsketen overhandigd,” aldus Burgemees-
ter Dassen. 

Vanwege de huidige coronamaatregelen was 
de officiële installatie van de kinderraad en 
kinderburgemeester niet toegankelijk voor 
publiek.

Eerste Kerkraadse kinderraad een feit


