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Kerkrade gaat voor volledig Voortgezet Onderwijs

De gemeente Kerkrade gaat er alles aan doen 
om weer volledig Voortgezet Onderwijs naar 
Kerkrade te halen. Er zijn plannen voor een 
openbare school voor VMBO-HAVO-VWO. 
De gemeenteraad heeft vorig jaar oktober 
het college gevraagd om zich hard te maken 
voor volledig Voortgezet Onderwijs in onze 
stad. Op 30 september heeft de raad het 
standpunt van vorig jaar bekrachtigd. 

Het Martin Buber
Eind augustus is een gezamenlijk initia-
tief ontstaan voor het oprichten van een 
openbare school voor volledig Voortgezet  
Onderwijs, Het Martin Buber, met een speci-
aal onderwijsconcept. 
Het Martin Buber, waarbij talenten van de 
kinderen centraal staan en waarin zij zich 
zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat 
gebeurt in het schoolgebouw, maar ook 
daarbuiten op het gebied van sport, toneel, 
zorg en welzijn, natuur, techniek of muziek. 
Kernzaken zijn karakterontwikkeling, bur-
gerschap, kritisch denken, creativiteit en sa-
menwerking. De leerlingen volgen een eigen 
leerweg, die aansluit bij hun behoeften en 
wat ze willen in hun leven. 
Meer weten over het onderwijsconcept, ga 
naar www.kerkrade.nl/hetmartinbuber

Steunbetuiging
“In de maand oktober vindt een meting 
plaats. Dit gebeurt om de belangstelling voor 
de nieuwe school te peilen. 
Hiervoor wordt aan ouders met kinderen in 

de leeftijd van 0 tot 12 jaar gevraagd een 
steunbetuiging in te vullen. Dat loopt via de 
basisscholen en kinderdagverblijven. We ho-
pen dat zoveel mogelijk ouders mee willen 
doen”, aldus wethouder Jo Schlangen van 
Onderwijs. 

Steun van u ook heel belangrijk!
De steun van ouders is belangrijk, maar ook 
uw steun is hard nodig! Bent u ook voor vol-
waardig Voortgezet Onderwijs in Kerkrade, 
dan kunt u een steunbetuiging invullen. 

Ga naar www.kerkrade.nl/hetmartinbuber en 
laat uw mening horen. 

Hoe gaat het verder? 
De komende periode worden alle voorberei-
dingen getroffen om voor 1 juli 2021 bij het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap een voorgenomen aanvraag te melden. 
Voor 1 mei 2022 krijgt de gemeente bericht 
van het ministerie. Als alles volgens planning 
verloopt, kan Het Martin Buber in augustus 
2023 van start gaan. 
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In de gemeente Kerkrade zijn veel men-
sen eenzaam. In de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid (van 1 tot en met 8 oktober) 
wordt hier met diverse activiteiten aan-
dacht aan besteed. 

Om verbinding tussen inwoners te stimule-
ren is op 1 oktober het startschot gegeven 
voor het project ‘praatstoelen’.

Op een aantal prominente plekken in Kerk-
rade wil de gemeente in de komende jaren 
‘praatstoelen’ gaan neerzetten. Iedereen 
die een praatje wil maken, kan op zo’n 
stoel gaan zitten en op deze manier een 
ander uitnodigen voor een gesprek. 

Mét en vóór onze inwoners willen we deze 
‘praatstoelen’ gaan opfleuren. Herkenbaar 
voor iedereen en met de bedoeling om 
inwoners op een laagdrempelige manier 
met elkaar in contact te brengen. Vanaf 1 
oktober worden op diverse plekken in de 
stad, waaronder VAZOM, bibliotheek Kerk-
rade, de muziekschool, huisartsen en wijk-
punten zakjes verspreid met daarin houten 
figuurtjes en de vraag aan onze inwoners 
om deze op eigen wijze te versieren. Alle 
vormen staan in het teken van ‘Kerkrade 
Muziekstad’. 

Tot 1 november kunnen de bewerkte figu-
ren worden ingeleverd bij de inleverpunten 
die vermeld staan op de begeleidende flyer 
in het zakje. Een kunstenaar zal de indivi-
duele kunstwerkjes daarna op een ‘praat-
stoel’ verwerken. Een eerste mooi versierd 

exemplaar zal op een later te bepalen tijd-
stip feestelijk onthuld worden. 

Wethouder Jongen: “Samen werken we aan 
een stad waarin mensen naar elkaar omkij-

ken en oprechte aandacht voor elkaar heb-
ben.”

Het project ‘Praatstoelen’ is een initiatief 
vanuit de gemeente Kerkrade in samenwer-

king met Impuls, VAZOM (Vrije Academie 
Zuid Oostelijke Mijnstreek), Bibliotheek 
Kerkrade en SMK Muziek en Dansonder-
wijs. Het streven is op het project een aan-
tal jaren structureel in te zetten.

Met ‘praatstoelen’ wil de gemeente mensen met elkaar in contact brengen

Gemeente Kerkrade wordt partner van de Marc Cornelissen Brightlands Award

Op dinsdag 22 september heeft de gemeente 
Kerkrade besloten om partner te worden van 
de stichting Marc Cornelissen Brightlands 
Award. Tevens zal de gemeente een jaarlijk-
se financiële bijdrage leveren van €5000,- 
voor een periode van 3 jaar. Op deze ma-
nier hoopt de gemeente bij te dragen aan de 
groei en de bekendheid van de Award. 

“De gemeente Kerkrade is een gemeente 
die duurzaamheid belangrijk vindt en hier 
ook naar handelt”, aldus wethouder Dion 
Schneider (duurzaamheid). “Het staat hoog 
op onze agenda. Bovendien is deze award 
een eerbetoon aan de Kerkraadse pionier 
Marc Cornelissen. Dat maakt het natuurlijk 
extra bijzonder.”  

De Marc Cornelissen Brightlands Award
“Om een duurzame samenleving te creëren 
zijn veel talentvolle pioniers nodig zoals 
Marc Cornelissen. Met deze award moe-
digen wij talentvolle pioniers aan om in de 
geest van Marc, vooral door te zetten en 
moed en leiderschap te tonen op weg naar 
hun droom”, zegt stichtingsvoorzitter Maria 
van der Hoeven. 

De award competitie biedt alle deelnemers 

een Brightlands-platform voor kennis, net-
werken en samenwerking. Op deze manier 
kan er gezamenlijk worden gebouwd aan 
een gemeenschap van duurzaamheidspio-
niers en een duurzame toekomst voor onze 
wereld. Daarnaast kan de winnaar rekenen 
op een geldprijs van €35.000,- die hij of zij 
kan besteden aan activiteiten rondom duur-
zaamheid. 

Marc Cornelissen
De uit Kerkrade afkomstige Marc (1968-
2015) verruilde na zijn studie zijn beginnen-
de carrière als architect voor die van profes-
sioneel avonturier. Hij bereikte onder andere 
op eigen kracht de Geografische Noord- en 
Zuidpool, iets dat slechts weinigen hem na-
deden. Uit zijn ervaringen destilleerde Marc 
waardevolle en doorleefde inzichten op het 
gebied van samenwerking, teamontwikke-
ling, leiderschap en het omgaan met veran-
dering. 
Als ambassadeur voor het arctisch gebied van 
het Wereld Natuur Fonds vroeg hij aandacht 
voor de opwarming van de aarde en de ge-
volgen hiervan in de poolgebieden. Tijdens 
een nieuwe expeditie in 2015 kwamen hij en 
teamgenoot Philip de Roo om het leven toen 
ze door het zee-ijs zakten, tijdens een tocht 

van Resolute Bay naar Bathursteiland.
De Marc Cornelissen Brightlands Award 
wordt op 20 januari 2021 voor de derde 
maal uitgereikt. 

Meer informatie over de award is te vinden op 
www.marccornelissenbrightlandsaward.com
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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
Bleijerheiderstraat 90 – veranderen winkelruim-
te in woning
Calbertsweg 161 – vergroten woning voorzijde
Markt 1 – tijdelijk opslaan van roerende zaken
Haanraderstraat – bouwen garage
Toupsbergstraat 35 – kappen van een boom
Valkenhuizerlaan (kadastraal perceel K2537) – 
kappen 2 bomen
Schouffertsweide 12 - plaatsen dakkapel aan de 
voorzijde
Martin Luther Kingstraat 30 – plaatsen carport
van Ederenstraat 2 - dicht maken balkon voor-
zijde woning
Op de Knip 181 - plaatsen overkapping naast 
woning
Ambachtsstraat 6 - verbouwen bestaand kantoor 
tot benedenwoning en vervangen kozijn in voor-
gevel
Friets Ploumstraat 4 - plaatsen dakkapel voor-
zijde woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Juliastraat 8 - kappen dennenboom
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verleende omgevingsvergunning
Vestastraat 6 - bouwen tijdelijke bedrijfshal
Kremerstraat (kadastraal perceel K3069) - ver-

lengen hoofdbouwvlak
Bleijerheiderstraat 98 - plaatsen nieuw kozijn
Wiebachstraat (kadastraal perceel M744) - bou-
wen bedrijfspand
Haanraderstraat 41 - plaatsen dakkapel
Lupinestraat 149 - kappen conifeer
Kokelestraat 107 - grootschalig snoeien den
Wiebachstraat (kadastraal perceel M476) - rea-
liseren bedrijfspand en het tijdelijk plaatsen van 
bouwwerken t.b.v. de bouwplaats
Nullanderstraat 71 en 71A - wijzigen van de 
bestemming
Kokelestraat 93 - kappen drie dennen
St. Antoniusstraat 10 - kappen Turkse Hazelaar
Meuserstraat 199 - kappen van 1 den en 12 cha-
maecyparis
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Doverau (kadastrale percelen A5959 en A5962 
– bouwen woning en aanleg inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
St. Pieterstraat 69 - uitvoeren van normaal on-
derhoud
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Heiveldstraat – Burgemeester Franssenstraat 
– instellen inrijverbod vanwege overlast parke-
rende voertuigen bezoekers GaiaZoo.
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Locatie: Weterkamp Automotive B.V., Sportstraat 
26

Datum melding: 10 september 2020
Zaaknummer: 2020-205605 
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Uitbreiden van de inrichting met opslagfacili-
teiten aan de Sportstraat 30 te Kerkrade.

De inrichting valt onder de werking van het Ac-
tiviteitenbesluit 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.
Informatie:RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Geen mogelijkheid tot indienen bezwaar of 
zienswijze

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 30 september 2020 - vaststel-
ling
Geen bezwaar of beroep mogelijk

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

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Meld u vandaag nog aan voor Burgernet 

Commissievergaderingen oktober 2020

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis 
zullen de vergaderingen wederom niet voor 
publiek toegankelijk zijn.  

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 12 oktober 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, bereik-
baar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 13 oktober 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: mevrrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene telefoon-
nummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische Za-
ken
Woensdag 14 oktober 2020; 19.00 uur

Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene telefoon-
nummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien via de website  
www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke informatie. 
Ook actuele agenda’s van de commissieverga-
deringen en vergaderstukken zijn hier te vinden.

Burgernet is een unieke samenwerking tus-
sen burgers, gemeente en politie waarbij 
er gewerkt wordt aan de veiligheid in de 
buurt. Met iedere inwoner die zich aan-
meldt, wordt de buurt weer een stukje vei-
liger en leefbaarder. 

Met behulp van dit digitale en telefonische 
netwerk kunt u de politie helpen om ver-
dachten van misdrijven op te sporen en 
vermiste personen terug te vinden. Daar-
naast wordt Burgernet ingezet bij diefstal 
of inbraak, doorrijden na een aanrijding en 
beroving. 

Nu veel mensen thuiswerken, zijn er over-
dag meer ogen die de wijk veilig kunnen 
houden. Om deze reden nodigen wij u 
graag uit om deel te nemen aan Burgernet. 

Hoe werkt het?
Wanneer u besluit om deel te nemen aan 

Burgernet ontvangt u ofwel een pushmel-
ding vanuit de app of een spraak- of sms-
bericht wanneer er iets gebeurt in uw om-
geving. Daarin krijgt u het verzoek om naar 
een persoon of voertuig uit te kijken. Zodra 
u iets heeft gezien kunt u de meldkamer 
bellen. Dat doet u via het gratis Burgernet-
nummer 0800-0011 of in de app via “Bel 
met de politie” knop.
Na afloop van de actie krijgen deelnemers 
die hebben meegezocht een bericht met 
het resultaat van de actie. 

Hoe kan ik me aanmelden ?
Burgernetacties worden verspreid via ver-
schillende kanalen. U kunt kiezen voor de 
Burgernetapp, voor sms- of spraakberich-
ten, voor Twitter en voor Facebook Mes-
senger. De app maakt, in tegenstelling tot 
de andere kanalen, gebruik van uw loca-
tie. Op deze manier kan de app u ook een 
melding sturen wanneer u van huis bent en 

u zich bevindt op een locatie waar zojuist 
een Burgernetactie is opgezet. U kunt de 
app downloaden via de App Store en Goog-
le Play. Als u kiest voor sms- of spraakbe-
richten krijgt u meldingen voor het gebied 
rond de postcode die u zelf instelt. U kunt 
meerdere adressen invoeren, bijvoorbeeld 
thuis en uw werk. Aanmelden voor sms- of 
spraakberichten kan via www.burgernet.nl

Als laatste kunt u ervoor kiezen om Burger-
net te volgen via sociale media. Op Twit-
ter kunt u kiezen van welke provincie u de 
Burgernettweets wilt ontvangen. Via het 
Facebookaccount van Burgernet Nederland 
kunt u zich inschrijven voor een gebied 
naar keuze. U krijgt dan via Messenger de 
Burgernetacties voor dit gebied. Als u tips 
heeft tijdens een Burgernetactie, belt u 112.


