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Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling in Kerkrade groot succes

Op 1 juli 2020 was het precies vier jaar gele-
den dat het startsein gegeven werd voor het 
oprichten van een team specialisten ten be-
hoeve van arbeidsbemiddeling over de Duits-
Nederlandse grens. Onlangs werd de 500e 
grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling ge-
vierd. 

Sinds 2012 bestaat er al een Grensinfopunt in 
het Eurode Business Center waar mensen te-
recht kunnen met vragen en problemen rond 
grensoverschrijdende kwesties als belastingen, 
sociale zekerheid en pensioenen. 

Belangrijke vervolgstap 
Begin september 2016 kwam daar de Service 
Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, 
Euregio Maas-Rijn (SGA EMR) Kerkrade-Her-
zogenrath bij; een belangrijke vervolgstap op 
het gebied van grensoverschrijdende dienst-
verlening. 
Het servicepunt begeleidt werkzoekenden 
bij solliciteren, bemiddelt bij werkgevers in 
de Euregio en adviseert daarnaast werkgevers 
over het werven van personeel over de grens. 
Zo worden vraag en aanbod op de arbeids-
markt in de grensregio op elkaar afgestemd. 

SGA: een begrip
Vanwege de verschillende nationale wettelijke 
systemen, (vak)diploma’s en culturen, is grens-
overschrijdende arbeidsbemiddeling geen 
eenvoudige opgave. Maar al vanaf het begin 
bleek SGA EMR een succes. 

Dankzij de tomeloze inzet van specialisten 
van partners UWV, Arbeitsagentur für Arbeit 
Aachen-Düren / EURES, WSP Parkstad, WSP 
Westelijke Mijnstreek, Maastricht – Heuvel-
land (Podium 24), Jobcenter Städteregion 
Aachen, MKB-Parkstad-Limburg samen met 
de Provincie Limburg en de gemeente Kerk-
rade is SGA inmiddels een begrip geworden. 

Meer dan 500 bemiddelingen verder
Onlangs werd een belangrijke mijlpaal bereikt 
met de 500e bemiddeling. Een bijzonder mo-
ment: in vier jaar tijd zijn 500 werkzoeken-
den geholpen aan de baan over de grens en 
daarmee zijn dus ook 500 vacatures ingevuld. 

Inmiddels is het totaal de 500 alweer ruim ge-
passeerd want het aantal bemiddelingen blijft 
groeien, ook tijdens de huidige coronacrisis.
Iets waar wethouder Dion Schneider (Arbeids-
markt) van de gemeente Kerkrade zeer over te 
spreken is. Als voorzitter van de Stuurgroep 
SGA EMR, Kerkrade-Herzogenrath benadrukt 
hij de noodzaak van goed georganiseerde en 
duurzame Euregionale arbeidsbemiddeling 
en het belang van fi nanciële ondersteuning: 
“De positieve effecten van deze grensover-
schrijdende dienstverlening zijn merkbaar 
in de gehele Euregio. Het realiseren van een 
duurzame fi nanciering zou de kers op de taart 
vormen van het succes.”

Het SGA-secretariaat waar de deur altijd open staat

Vanaf 20 juli gaat Zommersjpas i Kirchroa 
weer van start. Een zomer vol met activi-
teiten voor de kinderen in Kerkrade georga-
niseerd door Impuls in samenwerking met 
Kinderopvang Parkstad en Stichting Radar. 

Dit jaar gooide de coronacrisis wat roet in alle 
mooie zomerplannen. Met inachtneming van 
de huidige coronamaatregelen is er echter 
een alternatief , meer wijkgericht zomerpro-
gramma samengesteld. Jammer genoeg dus 
geen Summerdeals en geen Stadspark dit jaar, 
maar wel heel veel leuke wijkactiviteiten.  

“Gezondheid staat voorop. Ik ben trots op de 
creativiteit die er gebruikt is door de initiatief-
nemers, om weer een prachtig programma 
vol sport en spel te realiseren”. Wethouder 
Schlangen ( Jeugd, Sport en Onderwijs) ver-
heugd zich dan ook weer op de zomer: “De 
kinderen van Kerkrade hoeven niet stil te zit-
ten tijdens hun vakantie!” Wil je meer weten 
over Zommersjpas en alle andere activiteiten 

kijk dan op www.impulskerkrade.nl en de 
Facebookpagina van Zommersjpas i Kirchroa. 

Meld je tijdig aan voor alle activiteiten want 
vol=vol!

Zommersjpas i Kirchroa 2020
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite  
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
• Oranjestraat 15 – transformeren kantoor naar 

woning
•  Markt 1 – wijzigen zijgevel
•  Kaalheidersteenweg - kappen Fagus Sylvatica
• Mgr. Nolensplein – kappen Fraxinus
• Friets Ploumstraat 34 – realiseren aanbouw
•  Heerlenersteenweg 69 – veranderen bestaande 

inrit
• Uilstraat 5 – plaatsen carport
• Hammolenweg 3 – handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening
• Luikerheidestraat – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•  Coumansstraat 15 – plaatsen dakkapel 
Geen bezwaar mogelijk

Buiten behandeling laten aanvraag
•  Drievogelstraat 155 – plaatsen schutting
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
•  Pannesheiderstraat 30 – bestemmen horeca 

naar appartementen
•  Pastoor van Arsstraat 18 – aanleggen inrit
•  Pastoor van Arsstraat 20 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
•  Ursulastraat (Project Superlocal) (Kadastrale 

sectie F, perceelnummer 5572) - realiseren af-
valwaterverwerking

Mogelijkheid indienen zienswijze

Verleende omgevingsvergunning
• Van Beethovenstraat 63 – aanleggen nieuwe 

inrit en veranderen bestaande inrit
• Bosberg 11 – kappen es
• Akerstraat 183A – kappen 2 eiken
• Kleine Stegel 8 – kappen conifeer en Ceder

• Ambachtsstraat – kappen walnoot
• Diverse rotondes - plaatsen reclameborden
• Heerlenersteenweg 69 – verbreden bestaande 

inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
•  Gadiotstraat 20 – aanleggen 2e inrit
•  Winricusstraat 70 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Vastgestelde verordeningen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 1 juli 2020 

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
Verordeningen zijn ook  te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelgeving 
Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Corona nieuws

Toen begin 2020 het coronavirus zich in Ne-
derland aandiende, hadden weinig mensen 
gedacht dat de impact op ons dagelijks leven 
zó groot zou zijn. 

Verpleeghuizen, zorgcentra en wijkpunten 
gingen dicht, er was minder thuiszorg beschik-
baar, kinderen konden niet meer naar school, 
horeca en theaters werden gesloten. Van kind 
tot grootouder, van zzp’er tot grote werkgever 
en van consument tot winkelier: de coronacri-
sis raakt iedereen.
  
Inmiddels is de zomer aangetreden en zijn 
de coronamaatregelen versoepeld. Er kan 
weer meer, maar het leven blijft anders dan 
‘normaal’. Dat blijft voor veel mensen moei-
lijk. Dingen die we gewend zijn en waaraan 
we plezier beleven kunnen niet meer of vin-
den in een andere vorm plaats. 

Om u als inwoner van de gemeente Kerkrade 
een hart onder de riem te steken, willen we 
u vooral ook attent maken op wat er allemaal 
wél mogelijk is in de komende zomerperiode.  

Heeft u behoefte aan… een luisterend oor of 
een persoonlijk praatje? 
Neem dan contact met Impuls via telefoon-
nummer 045-5456351 of kijk op 
www.impulskerkrade.nl

Heeft u behoefte aan… een creatieve activi-
teit? Neem dan contact op met Vrije Akademie 
ZOM via telefoonnummer 045-7370302 of 
kijk op de www.vazom.nl

Heeft u behoefte aan… een bezoek aan uw 
de bibliotheek? Vanaf 1 juli kunt u gewoon 
weer binnenlopen voor het lezen van de krant,
internetten, koffi e en tijdschriften. Voor meer in-
formatie  over de georganiseerde activiteiten in 
Kerkrade, die nu online plaatsvinden, verwijzen 
wij u naar www.bibliotheekkerkrade.nl

Zoekt u zelf hulp of wilt u deze juist graag aan-
bieden? Kijk dan voor informatie op de web-
site van www.kerkrade.nl onder 
Coronavirus: Nieuws en informatie > Gezond-
heid > Hulp zoeken of aanbieden.

Behoefte aan ...Gewijzigde openingstijden 
Burgerplein

Vanaf maandag 6 juli heeft de gemeente 
Kerkrade de openingstijden van het stadskan-
toor weer verruimd.

De nieuwe openingstijden van de balies van 
het Burgerplein zijn:
Maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17.00
Vrijdag van 8:30 tot 12:00
Een afspraak maken blijft alleen telefonisch 
mogelijk.
De gemeente is telefonisch bereikbaar op de-
zelfde bovengenoemde tijden.

We blijven inwoners vragen om zaken zoveel 
mogelijk digitaal te regelen, zoals het doorge-
ven van een verhuizing of het aanvragen van 
een uittreksel. 

Voor meer informatie over openingstijden van 
het gemeentelijke archief en het Activerium 
verwijzen wij u naar www.kerkrade.nl

Op woensdag 1 juli heeft de raad ingestemd 
met het voorstel van het college over het ge-
spreid betalen van de huur van het stadion 
door Roda JC Kerkrade. 

Door de geschiedenis van het dossier Roda was 
het een moeilijk besluit. Een aantal zaken gaf 
de doorslag:
• De voorgestelde werkwijze kost de inwoner 

geen extra geld.
• Het dreigende faillissement voor Roda en dus 

een leeg stadion is daarmee afgewend.
• De gemeente heeft vertrouwen in een nieu-

we aanpak bij de club. 

Aanleiding
De laatste jaren heeft Roda JC Kerkrade niet in 

rustig vaarwater gezeten; er is veel gebeurd bij 
de club en daardoor had men ook moeite om 
de fi nanciën op orde te krijgen. Het niet spe-
len in de Eredivisie heeft bovendien tot minder 
inkomsten geleid, bijvoorbeeld aan televisiegel-
den. Roda betaalt elk jaar huur voor het stadion, 
dat van de gemeente is. Door het betalen van 
de huur (met rente) uit te stellen en te versprei-
den over meerdere jaren, kan de club verder.

Hoe ziet het eruit?
• Roda betaalt in de periode 2021-2023 een 

deel van de huur, namelijk 250.000 euro per 
jaar.

• Het resterende deel van de huur betaalt Roda 
terug met rente in de periode 2024-2046. Het 
gaat hierbij om een bedrag van € 1,65 mil-

joen, aangevuld met een eerder uitgestelde 
huur van € 1,2 miljoen voor de jaren 2018-
2020.

• Bij terugkeer naar de Eredivisie vóór 
31-12-2023 vervalt de regeling en wordt 
versneld terugbetaald.

Vertrouwen
Er is een nieuwe groep mensen bij Roda aan 
de slag gegaan waar de gemeente veel vertrou-
wen in heeft. Zij investeren zonder er iets voor 
terug te willen. Daarnaast hebben ze de tekor-
ten over 2019 voldaan. Ze hebben het plan om 
van Roda JC een stabiele club te maken. Er is 
vertrouwen over en weer en dat heeft de club 
hard nodig. 

Gemeente en Roda JC akkoord over betaling huur stadion 


