
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand 

onder verantwoordelijkheid van Team 

Communicatie & Marketing, Domein 

Bestuur.

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

Stadsjournaal

Meedenken en werken aan je eigen buurt….
Vul vandaag nog het Burgeronderzoek Parkstad Limburg in!

Vanaf 8 oktober 2021 zullen 5.000 willekeu-
rige personen in onze gemeente een brief 
krijgen. Deze brief bevat de uitnodiging om 
een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan 
over verschillende onderwerpen, zoals vei-
ligheid, het leven in Kerkrade en het milieu. 

De gemeentes in Parkstad Limburg willen er 
met dit burgeronderzoek achter komen wat 
de mening is van hun inwoners. Op deze ma-
nier kunnen ze daar in het beleid rekening 
mee houden. Het gaat hierbij vooral om de 
directe woonomgeving van de mensen. Denk 
hierbij aan verval, wonen, voorzieningen, 
veiligheid, en het milieu in de gemeente. De 
uitkomsten van het onderzoek zullen worden 
gebruikt om een goed beeld te krijgen van 
het leven in de buurten. Ook kan er gekeken 
worden of de zaken die we al hebben aange-
pakt, goed hebben gewerkt. Op basis daar-
van kunnen maatregelen worden genomen 
om verbeteringen aan te brengen.

Heeft u een uitnodiging gekregen om deel te 
nemen aan het onderzoek? Dan vraagt het 
college van burgemeester en wethouders u 
vriendelijk de vragenlijst in te vullen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar 
wilt u toch deelnemen aan het onderzoek? 
Dan kan dat via de button ‘Vragenlijst’ in het 
bericht over het Burgeronderzoek 2021 op de 
website kerkrade.nl/nieuws  

Het burgeronderzoek wordt eens in de twee 
jaar gehouden. Dit jaar wordt het onderzoek 
voor de elfde keer sinds 2001 gehouden. 
Door de uitkomsten van dit jaar te vergelijken 
met die van eerdere jaren kan worden geme-
ten hoe bepaalde zaken zich in de gemeente 
ontwikkeld hebben. 
Ook kunnen trends over een langere periode 
opgemerkt worden. De resultaten zullen in 
het voorjaar van 2022 worden gepubliceerd 
op de website parkstad.incijfers.nl

Wilt u meer weten over het burgeronder-
zoek? Of heeft u een vraag? 
Bel dan naar de gemeente via het telefoon-
nummer 14 045.  

Meer Contact. Zo heet de online training 
die de gemeente Kerkrade bij de start van de 
Week tegen Eenzaamheid (van 30 september 
tot en met 7 oktober) heeft geïntroduceerd 
om inwoners die meer contact willen daarbij 
te helpen. 

Het programma biedt handvaten om makke-
lijker sociale contacten aan te gaan en is be-
doeld voor mensen die zich zekerder willen 
voelen in het sociale verkeer.  

Wethouder Leo Jongen (o.a. Ouderenbeleid 
en Volksgezondheid): “Meer Contact is een 
nieuw digitaal instrument dat we inzetten in 
het verminderen van eenzaamheid. Tegen-
woordig heeft bijna iedereen een computer 
of laptop om e-mails op te ontvangen en een 
mobiele telefoon met Whatsapp.”

Een online training tegen eenzaamheid klinkt 
misschien gek, maar is het niet. Sociale drem-
pels zitten besloten in de persoon zelf. Door 
meer aan de weet te komen over contact ma-
ken en houden, werk je duurzaam aan verbe-
tering. “Elders in het land zien we dat deelne-
mers zich meer ontspannen voelen in sociale 
contacten, in gesprekken met mensen die ze 
nog niet kennen. Ze zijn opener en krijgen 
dus ook andere reacties van de mensen om 
hen heen”, aldus de wethouder.

Leuk om te doen
Bureau Over-ons heeft de training ontwik-
keld. Het bedrijf werd dit jaar genomineerd 
voor de Zorg+Welzijn Award en won zilver. 
Eva Geelen van Bureau Over-ons: “Langdu-

rig een gebrek aan verbondenheid ervaren, 
is een grote voorspeller van gezondheids-
klachten, zo blijkt uit onderzoek. Wij geven 
de deelnemers inzicht wat eenzaamheid met 
iemand doet. We laten de mensen nadenken 
over hun gedrag. We leren hen open te staan 
voor nieuwe contacten en trainen ze in so-
ciale vaardigheden. Door steeds te focussen 
op het positieve gaan de mensen de wereld 
niet langer door een grijze, maar een leuke, 
gekleurde bril zien. En, niet onbelangrijk, 
deelnemers vinden het programma leuk om 
te doen! Vandaag zei iemand me dat hij na 
afloop de dagelijkse mail miste.” 

Meer Contact is een individueel zelfhulp-
programma voor volwassenen van 18 jaar 
en ouder die meer sociale contacten willen 
en die bereid zijn om daar zélf wat voor te 
doen. Eva Geelen: “Mensen zijn vaak bij 
aanvang verlegen en onzeker. Ze willen meer 
contacten en een beter sociaal leven. Wij ma-
ken hen ervan bewust dat de sleutel naar de 
oplossing bij henzelf ligt. Ze krijgen bijvoor-
beeld opdrachten om op straat praatjes met 
onbekenden aan te gaan en krijgen ook tools 
om dat te doen. Door dit vaak te herhalen 
worden mensen minder onzeker en verlegen 
en merken ze dat het eigenlijk helemaal niet 
moeilijk is.”

Duurzame vriendschap
Medewerkers van Impuls begeleiden de 
deelnemers bij de training. Manager Sylvia 
Nievelstein: “Wij beantwoorden individuele 
vragen van mensen over het programma. 

Daarnaast nodigen we de deelnemers ook 
fysiek uit om in een Wijkpunt in Kerkrade 
bij elkaar te komen om ervaringen uit te wis-
selen. Wellicht ontstaan daar wel prachtige, 
duurzame vriendschappen uit. Wij zien dat 
als het surplus op het aanbod. Het zou ook 
mooi zijn als we de mensen na de voltooi-
ing van het programma kunnen leiden naar 
het activiteitenprogramma in het Wijkpunt. 
Of misschien krijgen deelnemers wel meer 
contact in hun eigen omgeving, met de buren 
of met familie of gewoon met iemand die ze 
tegenkomen als ze de hond uitlaten.” 

Meer Contact maakt deel uit van het pro-
gramma Vie - Leven in beweging. In eerste 
instantie heeft de gemeente 50 licenties aan-
gekocht. Beleidsmedewerker Marie-Therese 
Bindels-Counotte: “We zijn reuze benieuwd 
naar de ervaringen van de deelnemers en 
bekijken of er straks voldoende basis is om 
volgend jaar nieuwe licenties aan te schaffen, 
zodat we hopelijk nog meer inwoners kun-
nen helpen om zich sterker en zekerder te 
voelen.” 

Meer Contact maakt mensen zekerder 



De gemeente Kerkrade organiseert sa-
men met de Adviesraad Maatschappelijke  
Ondersteuning en de Seniorenraad  
Kaffieklatsj bijeenkomsten in de wijken.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:
• Woensdag 20 oktober 15.00-17.00 uur 

in ’t Sjevemethoes (Sint Pieterstraat 3,  
Kerkrade)

• Donderdag 21 oktober 15.00-17.00 uur 
in het Socio-Project (Laurastraat 10, 
Eygelshoven)

• Maandag 25 oktober 18.30-20.30 uur in 
het Patronaat (Ursulastraat 232, Kerkrade)

• Dinsdag 26 oktober 18.30-20.30 uur  
in ’t Westhoes (Anemonenstraat 16,  
Kerkrade)

We praten tijdens de bijeenkomsten over 
twee onderwerpen:
• Eerste uur: Meedenkers Kerkrade (we ge-

ven u informatie over de Meedenkers)
• Tweede uur: Eenzaamheid (we horen 

graag uw verhalen)

U kunt zelf kiezen of u twee uur komt of 
maar bij één onderwerp aansluit.

Wethouder Leo Jongen (Maatschappelijke 
zorg): “Tijdens de Kaffieklatsj bijeenkom-
sten vertellen we u graag wat er speelt in 
de stad. Maar we horen vooral graag wat 
u ons te vertellen heeft ! Dit alles natuurlijk 
onder het genot van koffie of thee met wat 
lekkers. Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom. Hopelijk zien we u op één van de 
bijeenkomsten!”

Meedenkers
Meedenkers zijn onafhankelijke cliënton-
dersteuners die kosteloos met u meedenken 
wanneer u tegen een situatie of probleem 
aanloopt waar u alleen lastig uitkomt. Zij 
denken met u mee over geschikte oplos-
singen. Tijdens de bijeenkomst vertellen 
wij meer hierover en stellen de zes Mee-
denkersorganisaties uit Kerkrade zich aan u 
voor. Meer informatie vindt u op 
kerkradewijzer.nl/meedenkers

Eenzaamheid en zorg
Eenzaamheid is een ernstig probleem waar 
iemand echt ziek van kan worden. Dit 
speelt bij jong en oud! We willen graag met 
u in gesprek gaan over eenzaamheid en 
mogelijke oplossingen. Ook kunnen andere 
zaken over zorg besproken worden.

www.kerkrade.nl

Knikkeren keert terug in Kerkrade 

Knikkeren, wie heeft dat vroeger niet gedaan? 
We vonden het toch allemaal leuk! 

Om het buiten spelen en bewegen voor kinde-
ren te stimuleren, legt de gemeente Kerkrade 
op een groot aantal openbare plekken in de 
wijken knikkertegels. Daarnaast krijgen alle 
basisscholen in Kerkrade een knikkertegel ca-
deau. 
De eerste tegel werd woensdagmiddag voor 
het Raadhuis in gebruik genomen door kin-
derburgemeester Hidde Sieler, wethouder Jo 
Schlangen en initiatiefneemster Tanja Bindels. 

Het idee van de knikkertegel is afkomstig van 
Tanja Bindels, inwoonster van Kerkrade. Tanja 
zag een  paar maanden geleden knikkeren in 
Nederland weer populair worden dankzij het 
landelijke tv-programma ‘Marble Mania’. De 
populariteit van het spel zag ze ook bij Kerk-
raadse vrienden waar op een pleintje een knik-
kertegel in de grond ligt. “Op die locatie zijn 
altijd kinderen aan het spelen: knikkeren, fiet-
sen, voetbal”, zegt ze. “Wat zou het leuk zijn, 
bedacht ik, als op meerdere plekken in Kerkra-
de een knikkertegel ligt en kinderen zo worden 

gestimuleerd om buiten te spelen. Hartstikke 
mooi dat het gemeentebestuur mijn idee heeft 
omarmd.”

De knikkertegels dragen de tekst ‘Vie - Leven 
in beweging’, het programma dat de gezond-
heid en vitaliteit van de inwoners van Kerkrade 
én Parkstad stimuleert. Wethouder Jo Schlan-
gen (o.a. Onderwijs & Sport): “Het gemeente-
bestuur ondersteunt dit leuke burgerinitiatief, 
omdat het perfect aansluit bij Vie. Ja, met knik-
keren beweeg je ook, veel meer dan je denkt.
 Je moet voortdurend bukken, opstaan, lopen 
om je knikkers op te rapen. En je bent lekker in 
de frisse lucht, dat is tegenwoordig voor kinde-
ren zeker niet vanzelfsprekend.”
 
Wethouder Schlangen herinnert zich op de 
knikkerbaan zijn kindertijd. “We gingen iedere 
dag met een zak knikkers naar school. We wa-
ren altijd buiten. Hoe anders is deze tijd waar-
in veel kinderen voornamelijk binnen gamen. 
Door het knikkeren voor kinderen te stimule-
ren hopen we dat ze massaal naar buiten gaan 
en dat het knikkerspel ook in Kerkrade een 
rage wordt.”

Uitnodiging Kaffieklatsj bijeenkomsten
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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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Kleingraverstraat 85 – vergroten balkon be-
gane grond
Eygelshovergracht 46 – kappen 2 bomen
Voorterstraat (kadastraal perceel F5616) – wij-
zigen verleende vergunning d.d. 18.03.2021 
voor realiseren tweelaags parkeerdek
Wijngracht (kadastrale percelen E6651, 
E6652 en E6707) – realiseren zorgapparte-
menten voormalig ziekenhuis
Ir.van Dieststraat 10 – vervangen 2 bewegwij-
zeringsborden door zuilen
Roda J.C. Ring 4 – uitbreiden hoofdgebouw
Nassaustraat 29 – plaatsen prefab garage naast 
woning
St. Pieterstraat 154 – uitvoeren kleinschalige 
activiteiten voor catering
Veldkuilstraat 23 – verbouwen woonhuis tot 
groepszorgwoning/begeleid wonen voor jon-
geren, plaatsen dakkapel aan voor- en ach-
terzijde woning, bouwen nieuwe garage en 
brandveilig gebruiken pand
Firenschatstraat 14 – bouwen bergruimte/stal-
lingsruimte

Kampstraat 152 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor bouwen aanbouw
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Wiebachstraat 37 en 39 –  bouwen distributie-
centrum met kantoor, plaatsen erfafscheidin-
gen, plaatsen reclame en aanleggen 2 inritten
Veldhofstraat 138 – kappen esdoorn
Voorterstraat (kadastraal perceel F5616) - wij-
zigen verleende vergunning van 18.03.2021 
voor realiseren  tweelaags parkeerdek
Laurentiusstraat (thv. hnr. 41, kadastraal per-
ceel A3905) - kappen Ulmus
Hertogenlaan (kadastraal perceel G3301) – 
kappen es
Brughofweg (kadastraal perceel A3400) – 
kappen berk
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Finefrau 127 – legaliseren 2 overkappingen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Ericastraat 6 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Grote Stegel 24 – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Van Ederenstraat 6 – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Rolduckerstraat 70 – aan-
leg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Burg. Franssenstraat 46 – 
aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te ma-
ken door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

Regelgeving
Reglement van orde voor vergaderingen van 
de raad 2021 - vaststelling
Reglement van orde voor vergaderingen van 
de raadscommissies 2021 – vaststelling
Gedragscode privacy en publicatie persoons-
gegevens van de gemeenteraad van Kerkrade 
2021 - vaststelling
Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Hoe wilt u meedenken over uw straat, uw wijk, uw gemeente? Laat van u horen!

Als inwoner of ondernemer kunt u ons vast 
vertellen waarom het fijn leven, wonen en 
werken is in onze gemeente. Maar u zult ons 
zonder twijfel ook kunnen vertellen wat er 
hier en daar beter kan. Het meedenken over 
ontwikkelingen in uw straat of wijk, of in de 
stad als geheel, wordt ook wel ‘participatie’ 
genoemd. 

De gemeenteraad van Kerkrade is heel be-
nieuwd hoe u denkt over participatie. Wilt u 
graag meedenken of doet u dit misschien al 
lang? Waar wilt u over meedenken? En welke 
tips heeft u voor de gemeente als het gaat om 

participatie? 

Vragenlijst ‘Kerkrade aan het woord’ 
De gemeenteraad van Kerkrade heeft het bu-
reau Top Onderzoek de opdracht gegeven 
om te onderzoeken hoe inwoners, onderne-
mers, verenigingen en maatschappelijke part-
ners van Kerkrade denken over participatie. 
Top Onderzoek heeft hiervoor in overleg met 
de gemeenteraad een vragenlijst opgesteld. 
De antwoorden op deze vragen geven de ge-
meenteraad inzicht in wat u belangrijk vindt. 
Met deze informatie gaat de gemeenteraad 
vervolgens aan de slag om een participatie-

beleid op te stellen. 

Laat van u horen!
Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe 
beter de gemeenteraad keuzes kan maken als 
het gaat om participatie in de gemeente Kerk-
rade. Laat dus van u horen!
Ga naar kerkrade.nl en vul de vragenlijst 
‘Kerkrade aan het woord’ in. Het is een korte 
vragenlijst. U bent er dus niet veel tijd mee 
kwijt. U kunt de vragenlijst de hele maand 
oktober invullen. 
Namens de gemeenteraad van Kerkrade. 
Bedankt dat u van zich laat horen!

Vergoeding voor niet verzekerde schade 
wateroverlast 

Heeft u schade door de overstromin-
gen in juli die niet door de verzeke-
ring wordt vergoed? Dan kunt u mo-
gelijk aanspraak maken op de Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen 
(WTS).

De Regeling WTS juli 2021 geeft een 
tegemoetkoming voor schade door 
het hoogwater en de overstromingen 
van juli 2021 in Limburg. Particulie-
ren, bedrijven, overheden, religieuze 
instanties, verenigingen en stichtin-
gen kunnen hiervan gebruik maken.

De WTS juli 2021 geeft een tege-
moetkoming in de materiële schade 
die niet verzekerbaar, vermijdbaar of 
verhaalbaar is. 

Schade melden
Schade kan tot en met 15 december 
2021 gemeld worden via de website 
van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland. Ga hiervoor op de 
homepage rvo.nl naar ‘Regeling WTS 
juli 2021’. 
Hier vindt u ook meer informatie 
over de regeling, de voorwaarden en 
de afhandeling.


