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Geslaagde opening Eurode-Vriendschapsweide

Na een lange tijd van uitstellen was het 
eindelijk zover. Op donderdag 4 november 
werd de Eurode-vriendschapsweide, gele-
gen direct naast de Nederlandse parkeer-
plaats van het Eurode Business Center of-
ficieel geopend.

Basisschoolleerlingen van KGS Straß en 
Basisschool St. Ursula waren bij de viering 
aanwezig. Zij zijn betrokken bij de verdere 

ontwikkeling van de weide.

Plaatsvervangend burgemeester van de ge-
meente Herzogenrath en wethouder Schnei-
der van de gemeente Kerkrade waren bij de 
opening aanwezig. Zij onthulden samen het 
informatiebord bij de weide. De directeu-
ren van de beide basisscholen tekenden een 
overeenkomst ter bevordering van een ver-
dere grensoverschrijdende samenwerking. 
Ook zijn er drie nieuwe bomen geplant en 
hebben de basisschoolleerlingen zelfge-
maakte tekeningen passend bij ‘De Euro-
de-Vriendschapsweide’ opgehangen langs 
het hek. Verder heeft KGS Straß een gedicht 
voorgedragen in zowel het Duits- als het Ne-

derlandstalig en zong Basisschool St. Ursula 
een lied over een bij.
De vriendschapsweide is als een bloemen- 
en fruitweide aangelegd en voor iedereen 
toegankelijk. De komende jaren zullen er 
door diverse klassen van de basisscholen 
meer fruitbomen en struiken geplant wor-
den. De kinderen gaan op deze plek samen 
de natuur beleven. Samen insectenhotels 
en nestkastjes voor vogels bouwen en later 
samen het fruit oogsten en gebruiken. Ook 
biedt de weide ruimte voor gezamenlijke 
vieringen, zoals Internationale Boomfeest-
dag. Het Openbaar Lichaam Eurode nodigt 
u van harte uit om een kijkje te komen ne-
men.

Subsidieregister gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade is graag open en 
transparant over wie er subsidie ontvangt.

Gemeente Kerkrade publiceert daarom elk 
kwartaal (in april, juli en oktober en januari) 
een subsidieregister op haar website.

In het register staat welke burgers of orga-
nisaties subsidie hebben ontvangen voor 
welke activiteiten, welk bedrag zij hebben 
gekregen, of de subsidie incidenteel of struc-
tureel is en de regeling op grond waarvan 

subsidie is verleend.

Wat is een subsidie?
Een subsidie is een bedrag dat de gemeente 
geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven 
en andere organisaties om activiteiten te or-
ganiseren of projecten uit te voeren die niet 
door de gemeente zelf worden gedaan.

Het subsidieregister is te raadplegen onder 
het kopje ‘subsidieregister’ op 
kerkrade.nl/beleid



www.kerkrade.nl

Vandaag, woensdag 10 november, verga-
dert de gemeenteraad van Kerkrade over 
de begroting 2022.

Dit doen ze in een bijzondere raadsvergade-
ring die vanaf 14.00 uur te volgen is via een 
livestream op de website van de gemeente 
Kerkrade. Kijk hiervoor op kerkrade.nl
Tijdens deze begrotingsvergadering krijgen 

alle politieke partijen uitgebreid de ruimte 
om hun mening te geven over de concept 
begroting die door het college van burge-
meester en wethouders is gepresenteerd. 
Ook kunnen ze een voorstel doen om delen 
van de begroting aan te passen. Uiteindelijk 
is het de taak van de gemeenteraad om de 
begroting 2022 vast te stellen.
Als u dit leest vraagt u zich misschien af wat 

een gemeentelijke begroting nu eigenlijk 
precies is en waarom dit zo’n belangrijk do-
cument is. 
We kunnen ons ook voorstellen dat u wel 
benieuwd bent naar de onderwerpen die er 
voor komend jaar in staan? Wethouder Bert 
Bejas, portefeuillehouder Financiën, vertelt 
u hier graag meer over en geeft antwoord op 
vijf vragen over de begroting 2022. 

1) Wat is een gemeentelijke begroting eigenlijk voor een document?
De begroting wordt ook wel het huishoudboekje van de gemeente genoemd. Hierin 
staan de inkomsten en uitgaven van een gemeente. Een deel van ons geld, van onze in-
komsten, hebben we nodig voor onze verplichte uitgaven. Dat zijn uitgaven die ieder jaar 
opnieuw gedaan moeten worden. Uitgaven waarbij we niet direct iets te kiezen hebben. 
Vergelijk het met uw vaste lasten. Voor het andere deel van onze inkomsten kunnen we 
wel zelf kiezen waar we dit aan uit willen geven. In een begroting schrijven we op waar 
we ons geld aan willen uitgeven. In de begroting 2022 kunt u dus zien welke keuzes de 
gemeente voor het komende jaar maakt.

2) Welke keuzes maakt de gemeente komend jaar dan?
Het gaat te ver om hier alle financiële keuzes van de gemeente voor 2022 op te schrij-
ven. Ik vertel u daarom graag wat de belangrijkste keuzes zijn die we als college van 
burgemeester en wethouders in deze begroting hebben gemaakt. We noemen dit de 
speerpunten van onze begroting. 
De speerpunten voor 2022 zijn gezondheid & vitaliteit en veiligheid. Met Vie – Leven in 
beweging investeren we in programma’s voor een gezond en vitaal leven, van jong tot 
oud. Daarnaast zetten we dus extra geld in om onze straten, wijken en de stad als geheel 
nog veiliger te maken. We kiezen er bovendien voor geld opzij te zetten om Het Martin 
Buber, volwaardig voortgezet openbaar onderwijs in Kerkrade, te kunnen realiseren wan-
neer we een positief besluit krijgen van het Ministerie van Onderwijs.

3) Werken aan gezondheid & Vitaliteit en aan een veiligere stad, dat is toch niet nieuw?
Dat klopt. We hebben de afgelopen jaren al koers gezet naar een toekomst waarin ge-
zondheid & vitaliteit en veiligheid voorop staan. Die koers bevestigen we met deze be-
groting. Maar dat is ook niet zo heel gek. Het duurt namelijk wel even voordat je de 
gewenste resultaten bereikt; voordat mensen gezonder en vitaler gaan leven en de veilig-
heid in onze stad naar wens is. Dit zijn niet onderwerpen waar je maar één jaar geld aan 
hoeft uit te geven en waar je dan klaar mee bent. We noemen het ontwikkelingen van de 
lange adem. Het zijn ontwikkelingen waar we jaar in jaar uit in moeten blijven investeren 
en aan moeten blijven werken. Dat doen we overigens als gemeente zeker niet alleen. 
We doen dit samen met adviesraden en maatschappelijke partners. Maar vooral samen 
met ondernemers en met u als inwoners. Het gaat immers om uw stad, uw veiligheid, uw 
gezondheid en uw toekomst.

4) Over inwoners en ondernemers gesproken, wat betekenen de financiële keuzes die 
de gemeente in 2022 maakt voor de portemonnee van de inwoners en ondernemers?
Het is misschien goed om eerst even uit te leggen dat het overgrote deel van de inkom-
sten van een gemeente bestaat uit geld dat we van het rijk krijgen. Daarnaast bestaat 
een deel van onze inkomsten uit de belastingen en leges die inwoners en ondernemers 
betalen. Het jaarlijkse bedrag dat inwoners betalen aan OZB (dat is de belasting voor 
huiseigenaren), voor het inzamelen van afval en het gebruik van het gemeentelijke riool, 
komt dus op de rekening van de gemeente terecht. De gemeente kan dit vervolgens  ge-
bruiken om ontwikkelingen in en voor de stad te betalen. Ontwikkelingen die bijdragen 
aan een veiligere wijk bijvoorbeeld. Ieder jaar in december worden de tarieven voor de 
OZB, het afval en riool voor het nieuwe jaar vastgesteld en dan weten we wat ongeveer 
de kosten per gezin zijn. We noemen dit ook wel de lastendruk. 
In het plaatje hiernaast ziet u de gemiddelde lastendruk voor 2021/2022 voor een gezin 
in Kerkrade. 
Het college van Kerkrade heeft  besloten om de gemeentelijke lasten voor inwoners en 
ondernemers in 2022 niet te verhogen. De gemiddelde lastendruk voor een gezin blijft 
dus hetzelfde als in 2021. We kiezen hiervoor omdat we weten dat 2022 voor de meeste 
mensen al duur genoeg wordt vanwege de stijgende energieprijzen. 

5) De gemeente verhoogt de belasting voor inwoners en ondernemers in 2022 dus niet, 
maar kan wel meer geld inzetten voor gezondheid & vitaliteit, veiligheid en Het Martin 
Buber. Gaat het financieel dan zo goed met de gemeente? 
Ondanks de roerige tijd die achter ons ligt, heeft Kerkrade een goed financieel toekomst-
perspectief. We hebben financiële meevallers gehad die we gereserveerd hebben. We 
zijn blij dat we hiermee een gezonde financiële basis hebben en we met vertrouwen de 
toekomst tegemoet kunnen treden.

                  Vijf vragen aan wethouder Bert Bejas over de begroting 2022

€ 336

€ 304

€ 229

€ 149 mln € 40 mln € 189 mln

€ 38,6mln € 1,3mln

€ 6,5mln € 4,0mln € 0,2mln € 11,4mln € 2,1mln

€ 13,4mln € 1,2mln € 2,7mln € 3,4 mln

€ 2,7mln € 102,4mln € 0,5mln

€ 6,7mln € 4,4 mln

Kerkrade in euro’s in 2022

LASTENDRUK 

2021/2022

VOOR GEZIN

€ 869

Woonlasten heffingen 25

Overige inkomsten 1,1

Overige heffingen/leges 2,5

Huren en pachten 1,7

Dividend 0,7

Algemene uitkering 118

Uitkering
Levensonderhoud

29

Overige bijdragen 2
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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
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Molenweg 64 - legaliseren aanbouw
Anselderlaan 27 - constructief herstellen wo-
ning
Nieuwstraat 18 - plaatsen rookgasafvoer
Brugmolenweg 13 - kappen 7 bomen
Niersprinkstraat 89 - verbouwen bestaande 
woonhuis tot 2 grondgebonden woningen en 
wijzigen gevelopeningen in voorgevel
Rukkerweg 140 - bouwen garage
Locht 68C - uitbreiden bestaande garage
Firenschatstraat 8 - kappen boom
Gravenweg 58 - verbreden bestaande inrit
Rukkerweg 152 - vervangen bestaande dakka-
pel door dakraam voorzijde woning
Gravenweg 22 - verbreden bestaande inrit
Gravenweg 50 - aanleggen tweede inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-

sluitvorming
 
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Domaniale Mijnstraat 25 - installeren buiten-
palen voor tanken na 21:00 uur
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Buiten behandeling laten aanvraag
Gerard Terborchstraat 7 - vervangen bestaan-
de dakkapel
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunning
Haanraderstraat 52 - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor vergroten ga-
rage voor realiseren massageruimte
Bernard Pothaststraat 33 - vervangen en ver-
groten van bestaande dakkapel op voordak-
vlak woning
Kanariestraat 2 - plaatsen carport
Op de Knip, t.h.v. huisnummer 92 (kadastraal 
perceel A6317) - kappen Crataegus
St. Bernadettestraat 45 - verbreden bestaande 
inrit
Mercuriusstraat 2 - plaatsen 2 trafo huisjes, 
herindelen E-mag en plaatsen opslagtank voor 
brandvertragende vloeistof

Kleingraverstraat 22 - plaatsen carport
Brughofweg 25 - realiseren dakterras op be-
staand gebouw (dierenverblijf tapir)
Op de Knip, naast hnr. 137 (kadastraal per-
ceel A6317) - kappen Prunus
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Ingekomen sloopmeldingen
Op de Roskamp 34 - verwijderen diverse as-
besthoudende toepassingen
Schleidenstraat 240 - verwijderen asbesthou-
dende bitumen
Portbeemden 68 - verwijderen asbesthouden-
de bitumen
Prinses Irenestraat 15 - verwijderen asbest-
houdende colovinyltegels
Ericastraat 4, 6 & 8, Heiveldplein 30, 31 & 32 
en Kasperenstraat 36 - verwijderen asbesthou-
dende platen en dakbeschot
Geen 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.

BEKENDMAKINGEN

Gratis voorlichtingsbijeenkomst over ouderenmishandeling

Eén op de twintig ouderen krijgt te maken 
met mishandeling. Dit kan veel verschillen-
de vormen aannemen.

Het kan hierbij gaan om fysiek geweld, maar 
ook om financieel misbruik of verwaarlo-
zing. Meestal zijn de daders bekenden van 
wie de ouderen afhankelijk zijn. Ouderen 
die door hun fysieke of geestelijke gezond-
heid afhankelijk zijn van hulp, lopen dan 
ook het meeste risico. Dit geldt zowel voor 
ouderen die zelfstandig wonen als voor ou-
deren in zorginstellingen. 

De term ‘ouderenmishandeling’ klinkt vaak 
te zwaar in bepaalde gevallen. Regelmatig 
kortaf zijn tegen een oudere die om aandacht 
vraagt, of een keer wat voor jezelf kopen bij 
het boodschappen doen is zeker niet goed te 
praten, maar zal in veel ogen geen mishan-
deling zijn. Omdat er geen andere term be-
schikbaar is, wordt het ouderenmishandeling 
genoemd. Hieronder kunnen dus zowel hele 
zware als hele lichte vormen vallen.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op 25 november van 10:00 tot 11:30 uur 
wordt er in het Cultuurhuis in Heerlen een 

voorlichting gegeven over de mishandeling 
van ouderen. Deze voorlichting is bedoeld 
voor burgers en wordt gegeven door dhr. Jo 
Linders (KBO Limburg). Tijdens de bijeen-
komst worden zaken uitgelegd en krijgt U 
inzicht in wat ouderenmishandeling eigen-
lijk is, wie daders en slachtoffers zijn, tips ter 
voorkoming en signalering van ouderenmis-
handeling en de actuele cijfers.

Locatie en aanmelden
Het adres van het Cultuurhuis is Sittarderweg 
145, te Heerlen. 

Heb je interesse? Meld je dan vóór 17  
november aan door te mailen naar 
b.ortmans@heerlen.nl

Kerkrade in cijfers 2020

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2020’ is ver-
schenen.

Dit naslagwerk brengt over een breed sca-
la van onderwerpen recente cijfers over de 
gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave 
wordt op gemeentelijk niveau voor het me-
rendeel de ontwikkeling in het afgelopen 
jaar en de stand per 31 december 2020 
weergegeven.
Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2020’ ligt 

ter inzage bij het Informatiecentrum in het 
Stadskantoor en alle vestigingen van de Bi-
bliotheek in Kerkrade.

Ook is het boekje voor € 4,95 te koop bij de 
centrale balie van de afdeling Burgerplein. 
Bij verzending per post worden de portokos-
ten meegerekend. 
Digitaal kan het naslagwerk worden bekeken 
op via kerkrade.nl/kerncijfers  

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwik-
keling van diverse maatschappelijke thema’s 
over een langere periode zijn tijdreeksen be-
schikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag 
verkrijgbaar door het sturen van een e-mail 
aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl 
Eveneens kan er via vorenvermeld e-mail-
adres voor zover mogelijk bijv. statistische 
informatie op wijk- en buurtniveau beschik-
baar gesteld worden.


