
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

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

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Savelkoul

Mevrouw A.A. (Aggie) Savelkoul-Thomas 
heeft op dinsdag 2 maart aanstaande 
uit handen van mevrouw Petra Dassen-
Housen, burgemeester van Kerkrade, een 
Koninklijke Onderscheiding ontvangen van-
wege haar jarenlange inzet als vrijwilligster 
op de afdeling Recreatie & Vorming van 
Koraal Regio Parkstad (voorheen Op de 
Bies) en als buddy van Ruud. Ze is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking heeft plaatsgevonden op het 
thuisadres van mevrouw Savelkoul.

Eind vorig jaar vierde mevrouw Savelkoul 
haar 25-jarig jubileum als vrijwilligster bij 
Koraal. In december 1995 meldde zij zich 
aan als vrijwilligster bij Op de Bies. Ze wilde 
graag iets nuttigs doen met de tijd die was 
vrijgekomen na haar pensionering. Ze werd 
met open armen ontvangen en aangesteld 
als de vaste wandelmoeder van Ruud. 

Weer of geen weer, elke dinsdagochtend 
was mevrouw Savelkoul daar voor Ruud. 
Samen hebben ze al vele uren wandel-
plezier mogen beleven.
Biespop, uitstapjes naar de kermis, de kerst-
markt, de lichtjesoptocht en Gaia Zoo, de 
jaarlijkse vakantie... Dankzij mevrouw Sa-
velkoul kon Ruud overal aan deelnemen. 
Ze bouwden dan ook een hechte relatie met 
elkaar op. Toen er geen bewindvoerder meer 
voor hem was, diende mevrouw Savelkoul 
haar kandidatuur in bij de rechtbank omdat 

ze meer wilde betekenen voor Ruud. 

Door haar leeftijd werden taken als de ad-
ministratie echter op een gegeven moment 
teveel voor mevrouw Savelkoul. Ze maakte 
zich zorgen over wie dit dan voor Ruud kon 
blijven doen en is daarom zelf op zoek ge-
gaan naar iemand die het van haar kon over-
nemen. 
Wel wilde ze absoluut vrijwilligster bij Ko-
raal blijven en werd daarom opnieuw de 
wandelmoeder van Ruud.

Daarnaast zet mevrouw Savelkoul zich ook 
al jaren met hart en ziel in voor de afdeling 
‘Recreatie & Vorming’ van Koraal. Ze biedt 
de afdeling ondersteuning bij alle activi-
teiten die georganiseerd worden. Barwerk-
zaamheden bij het eigen popfestival van Ko-
raal of tijdens de kermis, kassamedewerkster 
tijdens carnaval…Mevrouw Savelkoul is van 
alle markten thuis en ze is altijd aanwezig. 
Samen met haar partner Jan vormt ze een 
lichtpuntje in het leven van de cliënten van 
Koraal. 

Echtgenoot Jan speldt de onderscheiding op bij mevrouw Savelkoul

Hulp bij energiebesparing

Gemeente Kerkrade biedt 
woningeigenaren graag hulp 
bij het verduurzamen van 
hun woning en het besparen 
van energie. 

Hiervoor kunt u terecht bij de WoonWijzer-
Winkel, hèt energieloket van de Parkstad-
gemeenten. 

Energiebesparende producten
De WoonWijzerWinkel biedt namens ge-
meente Kerkrade boxen met energiebespa-
rende producten aan. Als woningeigenaar 
in Kerkrade kunt u een WoonWijzerBox 
samenstellen. Bij een minimale besteding 
van €100,- in de webshop van de WoonWij-
zerWinkel krijgt u eenmalig een korting van 
€90,- van de gemeente. Bij een aankoop ter 
waarde van €100,- betaalt u dus een eigen 
bijdrage van €10,-.

Inmiddels zijn al meer dan 800 boxen ver-
spreid onder woningeigenaren binnen onze 
gemeente. 

Wilt u er ook één? Wees er dan snel bij via 
www.woonwijzerwinkel.nl/kerkrade
Energiebesparende diensten
Daarnaast is het voor woningeigenaren die 
nog geen energiebox besteld hebben nog 
steeds mogelijk om een gratis adviesgesprek 

in te plannen. U krijgt dan een persoonlijk 
advies over welke verduurzamingsmaatrege-
len passen bij uw woning. 
Woningeigenaren kunnen direct een ge-
sprek inplannen via: 
http://bit.ly/adviesgesprek_www



www.kerkrade.nl

Tweede Kamerverkiezing 2021

Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zor-
gen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.

Vanwege het coronavirus zijn er extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. 
U kunt dit jaar op de volgende manieren stemmen: 

• Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u per brief stemmen. 
• U kunt vervroegd stemmen in een stemlokaal op maandag 15 en dinsdag 16 maart.
• U kunt stemmen in een stemlokaal op woensdag 17 maart
• U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Briefstemmen voor 70-plussers
Als u 70 jaar of ouder bent, kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. 
Alles wat u hiervoor nodig heeft, heeft u met de post ontvangen.

U kunt uw briefstem per post versturen of afgeven bij één van de volgende afgiftepunten: 
• Stadskantoor, Markt 33
• SocioProject, Terbruggen 16
• Vroomen Hypotheken en Assurantiën, Patronaatstraat 64
• Café A jen Kirch, Bleijerheiderstraat 158

De afgiftepunten briefstemmen zijn geopend op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, 
maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 van 9.00 uur tot 17.00 uur en op woensdag 17 
maart 2021 van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Briefstemmen is niet verplicht, u kunt ook naar het stembureau gaan of iemand machtigen 
om voor u te stemmen. 

Stemlokaal: vervroegd stemmen 
Een aantal stemlokalen is al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Dat gebeurt vooral 
voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus. U mag zelf bepalen 
in welk stembureau u uw stem uitbrengt. 

U kunt op de volgende locaties terecht voor vervroegd stemmen:
• Hub, Theaterplein 30 (ingang Theaterplein)
• ’t Patronaat, Ursulastraat 232
• SocioProject, Terbruggen 16 (ingang grote zaal)
• ’t Westhoes, Anemonenstraat 16

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Stemlokaal: stemmen op 17 maart
U kunt ook op 17 maart stemmen in een stemlokaal. U mag zelf bepalen in welk stembu-
reau u uw stem uitbrengt. U kunt op 17 maart op de volgende locaties terecht: 
• Hub, Theaterplein 30 (ingang Theaterplein)
• Continium, Museumplein 2 (ingang stationszijde)
• Gebouw D’r Prick, Pricksteenweg 1A
• Clublokaal KVC Oranje, Voorterstraat 80
• ’t Patronaat, Ursulastraat 232
• Café E jen Bouwerwei, Franciscanerstraat 44
• Catharinahoes, Lambertistraat 12
• Sportcafé Sporthal Rolduc, Rolduckerstraat 114
• Parochiezaal, Directeur Geurtsstraat 9A
• Kerkgebouw, Nassaustraat (zaal rechts)
• Clublokaal v.v. Chevremont, Kaffebergsweg 4
• P3 ’t Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3
• Centrum Op de Bies, Kapelaan Lochtmanstraat 3
• Gebouw Scouting, Vincent van Goghplein 1
• Autobedrijf Arsen, Eygelshovergracht 65
• SocioProject, Terbruggen 16 (ingang grote zaal)
• Basisschool de Schatkist, Truytstraat 25
• Clublokaal LHC, Anselderlaan 85 
• Clublokaal v.v. R.K.T.S.V., Seghemanstraat 30
• Gymzaal Singelweg, Singelweg 3
• ’t Sjtaaterhoes, Schaesbergerstraat 27
• Dansschool Move, Krichelstraat 8
• Spireahof, Spireastraat 38
• ’t Westhoes, Anemonenstraat 16
• Flexiforum, Spekhofstraat 15 (ingang via Elbereveldstraat)
• Verenigingsgebouw Heidsjer Trefpunt, Patronaatstraat 19

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Naar het stembureau? Doe de gezondheidscheck!
In de stemlokalen worden maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen. Gaat u in 
een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. U ontvangt 
de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stem-
men. Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar 
het stemlokaal. Als u één van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd 
om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen 
om uw stem voor u uit te brengen.

Iemand machtigen
Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Dan kunt u iemand 
machtigen om voor u te stemmen. Op de achterkant van uw stem(plus)pas staat hoe u dit 
kunt doen.

Stempas kwijt of niet ontvangen? 
Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of monde-
ling tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17:00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezing, de mogelijkheden om te stemmen en de 
maatregelen die getroffen worden om veilig te kunnen stemmen, vindt u op de website van 
de Rijksoverheid www.elkestemtelt.nl
Meer informatie over stemmen in Kerkrade vindt u op www.kerkrade.nl/verkiezingen
Meer informatie over de stemlokalen en afgiftepunten vindt u op www.waarismijnstemlokaal.nl

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op 
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar 
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand 
machtigen om uw stem uit te brengen.

Woensdag
17 maart van 
07.30-21.00 uur.

Maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30-21.00 uur,  
vooral voor risicogroepen.

15/3

16/3
17/3

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw 
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee� u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers 
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden. 

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren. 

• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.

• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.

• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgee�, het ID-bewijs toont en waarvan 
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zi�en achter een kuchscherm.

• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.

• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.

• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

.
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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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Ambachtsstraat 1 – realiseren wintertuin op 
dakterras
Deken van Ormelingenstraat 25 – kappen 
boom
Veldhofstraat 142 – kappen boom
Krichelbergsweg 32 – bouwen woning en ver-
plaatsen inrit
Graverstraat 121A – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Hoofdstraat 69-71 – voornemen verlenen ver-
gunning oprichten garageboxen
Mogelijkheid indienen zienswijze

Buiten behandeling laten aanvraag
Maarstraat 18 – bouwen garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Kleingraverstraat 148 – uitbreiden woning
Wiebachstraat 36 & 38 – veranderen bedrijfs-
gebouw
Lichtenbergerweg 115 – kappen 2 bomen
St. Jozefstraat 2 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. In ver-
band met de Coronacrisis is dit geopend op 
dinsdag en donderdagochtend van 8.30 uur 
tot 12.00 uur. Een afspraak kan gemaakt wor-
den door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Openbare kennisgeving verkiezing
- Afgifte punten briefstemmen: Stadskantoor, 

Markt 33, SocioProject, Terbruggen 16, 

Vroomen Hypotheken en Assurantiën, Patro-
naatstraat 64, Café A jen Kirch, Bleijerhei-
derstraat 158 

- Adressen stemlokalen vervoegd stemmen: 
Hub, Theaterplein 30 (ingang Theaterplein), 
Patronaat, Ursulastraat 232, SocioProject, 
Terbruggen 16 (ingang grote zaal), ’t West-
hoes, Anemonenstraat 

- Stemopneming vroegstembureau’s: Raad-
huis, Markt 1, 17 maart start 7.30 uur

Regelgeving
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Kerkrade 2021 – vaststelling 
Regeling briefadres gemeente Kerkrade 2020 
- vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Investeringen in sportpark Kaalheide en onderzoek 
naar mogelijkheden woon-zorgfunctie

De gemeente Kerkrade heeft een intentie-
overeenkomst getekend voor het uitwerken 
van een herontwikkelingsplan voor sport-
park Kaalheide. De andere partijen die deze 
intentieovereenkomst hebben getekend zijn 
BRUIS, Roda JC, Stichting Maatschappelijk 
Ontwikkelen, HEEMwonen, Achilles-TOP en 
TCK. 

Al enige tijd had de gemeente – eigenaar 
van sportpark Kaalheide – plannen om het 
sportpark te upgraden. Zo heeft de gemeen-
te onlangs besloten om te investeren in de 
renovatie van diverse sportvoorzieningen. 
Daarnaast zijn de gebouwen op sportpark 
Kaalheide gedateerd. “Toen stichting Bruis 
naar de gemeente stapte met het bijzondere 
initiatief voor de ontwikkeling van een woon-
zorgfunctie op sportpark Kaalheide, is er be-
sloten de handen ineen te slaan om de haal-
baarheid van alle plannen als één concept 
te onderzoeken waarbij het mogelijk wordt 
om sportpark Kaalheide opnieuw steden-
bouwkundig te gaan inrichten,” aldus wet-
houder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening) 
die de intentieovereenkomst namens de ge-
meente ondertekend heeft. Ook Wethouder 
Jo Schlangen (Sport) juicht dit initiatief toe: 
“Hierbij zal rekening gehouden worden met 
de lange geschiedenis die sportpark Kaalhei-
de kent. Dit verleden zal in het stedenbouw-
kundig plan meegenomen worden.”

Het nieuwe woon-zorgconcept BRUIS wil 
de zorg voor jongeren met een beperking 
combineren met de ouderenzorg en de unie-
ke omgeving van het sportpark Kaalheide. 
“Samen zorgen we voor elkaar en maken we 
de wereld een klein beetje mooier”, aldus 

Stichting Bruis. Hierbij zal nauw worden sa-
mengewerkt met zorgprofessionals en sport-
verenigingen die gevestigd zijn op of in de 
directe nabijheid van het sportpark. 

Ook zal er gebruik worden gemaakt van de 
al aanwezige sportvoorzieningen. “Door de 
samenwerking met BRUIS worden we de 
sportvereniging van de toekomst”, aldus ten-
nisvereniging TCK. 
Voor Roda JC zal een topsportwaardige trai-
nings- en jeugdaccommodatie worden ge-
realiseerd, waar het eerste elftal in een rus-
tige en afgeschermde sfeer haar trainingen 
zal kunnen afwerken. “In de toekomstvisie 
van Roda JC groeit Kaalheide weer uit tot 
het kloppend hart van de voetbalclub, waar 
topsport en maatschappelijke betrokkenheid 
hand in hand gaan en elkaar versterken”, al-
dus Roda JC. 
Het wordt een concept waarin bewoners, 

sporters en buurtgenoten samen kunnen wo-
nen, werken en sporten met de juiste zorg 
binnen handbereik. “Met Maatschappelijk 
Ontwikkelen meer woon- en leefgenot”, 
is daarbij het gedachtegoed van Stichting 
Maatschappelijk ontwikkelen. HEEMwonen 
is een partij die mogelijk aanhaakt om de 
exploitatie van (een deel van) de gebouwen 
van dit woon-zorgconcept op zich te nemen. 
“Samen met onze partners maken wij het 
verschil als het gaat om samenleven. De her-
ontwikkeling van het sportpark, waarbij wij 
jong en oud samenbrengen, past hier goed 
bij,” zegt Liesbeth van Beek, bestuurder van 
HEEMwonen.

De verwachting is dat eind 2021 het ste-
denbouwkundige plan gereed is en dat dan 
– indien alles haalbaar is – vervolgstappen 
kunnen worden gezet.


