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Stadsjournaal

De gemeente Kerkrade hecht groot belang aan het perspectief van jongeren

De jeugd heeft de toekomst! Daarom hecht 
de gemeente Kerkrade enorm veel belang aan 
de mening en visie van jongeren. Met het op-
richten van de Jongerenadviesraad (november 
2020) en de Kinderraad Kerkrade (april 2021) 
geeft de gemeente jongeren daadwerkelijk 
een stem door hen te laten meedenken bij de 
vorming van haar beleid. 

Zowel de Jongenadviesraad als de Kinderraad 
Kerkrade zijn er voor jongeren, maar worden 
dus ook bestuurd door jongeren. Hierdoor 
hebben zij invloed op hun eigen geluid. 
Beide raden hebben als kerntaak om het col-
lege gevraagd en ongevraagd te adviseren over 
onderwerpen die zowel door de gemeente als 
ook door hen zelf worden aangedragen.

De jongeren zijn als het ware onze ‘oren en 
ogen’ binnen de verschillende wijken van 
Kerkrade. Immers zij zitten op school, wonen 
en leven in de wijken, en weten dus als geen 
ander wat er leeft en speelt in de gemeente. 
Wat zij fijn en goed geregeld vinden in onze 
gemeente, maar ook waar zaken verbeterd 
zouden kunnen worden. 
 
Wethouder Jo Schlangen (Jeugd en Onderwijs): 
“We willen de jeugd graag laten meepraten, 
meedenken en samen tot een beslissing ko-
men. Dat is immers de basis voor democratie.”

Burgemeester Dassen vult hierop aan: “Wie 
kan ons beter adviseren over de wensen, be-
hoeftes en knelpunten waar jongeren tegen-
aan lopen binnen onze gemeente, dan deze 
jongeren zelf? Jongeren kijken vaak met een 
verfrissende en andere blik tegen bepaalde za-
ken aan. Dit jeugdig perspectief helpt ons als 
gemeente zeker in het bepalen van ons beleid 
en om ervoor te zorgen dat het voor iedereen 
fijn wonen is in Kerkrade. In de afgelopen 
maanden heb ik al met veel plezier mogen 
samenwerken met onze kinderburgemeester 
Hidde Sieler, die als voorzitter de Kinderraad 
vertegenwoordigt. Wij staan in nauw contact 
met beide raden.”

Kinderraad Kerkrade
De kinderraad vertegenwoordigt jongeren tot 
12 jaar in de gemeente Kerkrade. Ze bestaat 

uit een afvaardiging van leerlingen uit groep 
7 van alle basisscholen van onderwijsstichting 
MOVARE in Kerkrade en van buitenschoolse 
Kinderopvang Parkstad (KOP). Leden nemen 
steeds voor 2 jaar plaats in de raad.

Jens Hanssen (lid Kinderraad): “Ik ben blij dat 
ik in de Kinderraad zit zodat ik dingen kan 
aangeven die volwassenen misschien hele-
maal niet opmerken.”
Juist daarom is jongerenparticipatie zo belang-
rijk. Redeneren en oplossingen zoeken vanuit 
de beleving van de jeugd. 

De Kinderraad heeft zelf een lijst met 15-tal 
onderwerpen samengesteld, waarvan zij aan-
geven deze belangrijk te vinden en er graag 
verder mee aan de slag gaan. Hierbij gaat het 
over onderwerpen zoals armoede en verkeers-
veiligheid rondom de school, maar ook het 
toekomstig Martin Buber College en de (on)
veiligheid van het internet zijn onderwerp van 
gesprek.

Jongerenadviesraad
De Jongerenadviesraad vertegenwoordigt jon-
geren tussen de 12 en 26 jaar in Kerkrade.
Zij heeft drie aandachtsgebieden, namelijk ar-
moede en schulden, VIE en jonge mantelzor-

gers. 
Dit wil echter niet zeggen dat zij geen andere 
onderwerpen bespreken die door hen belang-
rijk worden gevonden. 

Noa Heutz (lid Jongerenadviesraad): “Ik vind 
dat jongeren hun ideeën en creativiteit moe-
ten uiten omdat jongeren vaak een compleet 
ander beeld/visie hebben dan andere leeftijds-
groepen. Om dit doel te behalen is de jonge-
renadviesraad een perfect uitgangspunt.”

Bij het uitbrengen van adviezen worden zo-
wel de Jongerenadviesraad als de Kinderraad 
Kerkrade ondersteund en begeleid door en-
kele ambtenaren, die al hun bevindingen ver-
werken in een nota richting het college en de 
gemeenteraad. 

Jeugdparticipatie
De gemeente Kerkrade voert samen met vijf 
andere gemeenten uit Nederland (o.a. Gronin-
gen, Urk en Etten-Leur) een pilot uit, waarin 
we van elkaar leren hoe we jongerenparticipa-
tie het beste tot zijn recht laten komen.
Dit jaar zullen een paar leden van Jongeren-
adviesraad en de Kinderraad zich in het stads-
journaal voorstellen en vertellen wat hen zoal 
bezighoudt.

Foto gemaakt tijdens de installatie van de Kinderraad Kerkrade in april 2021

Week tegen Eenzaamheid 2021

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt 
zich eenzaam. Bij eenzaamheid voelen men-
sen het gemis van verbondenheid met ande-
ren. In de Week tegen Eenzaamheid wordt 
aandacht gevraagd voor dit probleem. 

De landelijke Week tegen Eenzaamheid 
2021 vindt plaats van donderdag 30 septem-
ber tot en met donderdag 7 oktober 2021. 

Deze staat in het teken van ontmoeting  
en verbinding. Ook de gemeente Kerkrade 
neemt hier weer aan deel. Iedereen kan deel-
nemen aan de Week tegen Eenzaamheid 
door het bezoeken of organiseren van een 
activiteit.
In september zullen wij u verder informeren 
over het activiteitenprogramma tijdens deze 
Week tegen Eenzaamheid.

Voelt u zich eenzaam of heeft u een familie-
lid of bekende die zich vaker eenzaam voelt? 
Neem dan contact op met het Meldpunt  
Eenzaamheid via het telefoonnummer  
045-545 6351.
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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 Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Marialaan 8 – wijzigen constructie
Meuserstraat 38 – bouwen opslagruimte
Lupinestraat 149 – kappen 50 bomen
Bernard Pothaststraat 33 – vervangen en vergro-
ten bestaande dakkapel op voordakvlak woning
Kerkraderstraat 39 – verbouwen garage tot 
schoonheidssalon
Pleinstraat (kadastraal perceel K3059) – bou-
wen 2 bungalows, veranderen bestaande inrit en 
aanleggen nieuwe inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verleende omgevingsvergunning
Deken Quodbachlaan 35 – kappen conifeer
Esdoornstraat 9 – legaliseren 2e inrit
Nieuwstraat 88 – bouwen garage

Voorterstraat 94 – kappen 3 berken
Straterweg 12 – kappen berk, spar en den
van Gronsveldstraat 8 – kappen Acer
Poyckstraat 40 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Directeur Petersstraat 38 – verwijderen asbest-
houdende toepassingen
Elbereveldstraat 340 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Poststraat 8 – slopen aanbouw
Kokelestraat 44 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Erensteinerstraat 8 – verwijderen asbesthou-
dend dakbeschot
Erensteinerstraat 8 – verwijderen van betonnen 
dakpannen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken 

door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via
14 045.

Regelgeving
- Wijzigingsverordening ‘Verordening Zonne-
panelenproject Parkstad – Gemeente Kerkrade 
2016’ – wijziging artikel 4 verordening, het 
budget voor de 2de tranche is verhoogd met  
€ 1.950.000,-.
- Vaststelling tijdvak - Tevens besluit  college om 
tijdvak waarbinnen aanvragen om een lening 
kunnen worden ingediend voor het verkrijgen, 
aanbrengen en onderhouden van een zonnepa-
neleninstallatie op bestaande bouwwerken in de 
gemeente vast te stellen op 31 december 2022.
- Beleidsregel “Woningsplitsing gemeente Kerk-
rade”- vaststelling

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

BEKENDMAKINGEN

Officiële opening Ruilwinkel Kerkrade

Vorig jaar is de Ruilwinkel Kerkrade West sa-
men met de stichting Spelend Kind verhuisd 
naar het Flexiforum. Sindsdien wordt er 
door beide instellingen intensief samenge-
werkt. Daarom is er besloten dat zij samen 
verder gaan als de nieuwe stichting ‘Ruil-
winkel Kerkrade’. 

In de Ruilwinkel Kerkrade kunnen allerlei 
soorten goederen en speelgoed gebracht en 
meegenomen worden. Er is dus een ruim 
aanbod voor zowel volwassenen als kinde-
ren. 
Door de coronacrisis is de Ruilwinkel he-
laas een lange tijd gesloten geweest. Nu de 
Ruilwinkel haar deuren weer heeft geopend, 
werd het dan ook tijd voor de officiële ope-
ning. Op donderdag 8 juli heette wethouder 
Wiermans (Sociale zaken) het nieuwe be-
stuur hartelijk welkom in het Flexiforum. 

Wethouder Wiermans: “Ik wens het nieuwe 
bestuur veel succes met dit geweldige initia-
tief. Met de komst van deze nieuwe stichting 
zijn er nu twee Ruilwinkels in Kerkrade; één 
in Eygelshoven en één in Kerkrade West. Ik 
ben blij dat meer inwoners met een kleine 
beurs nu kunnen profiteren van dit concept.” 

De Ruilwinkel is gevestigd in het Flexiforum, 
gelegen aan Spekhofstraat 15 te Kerkrade. 

Meer informatie is te vinden op de website 
van de Ruilwinkel Kerkrade: 
www.ruilwinkelkerkrade.nl

Op dinsdag 29 juni werd Zuid-Limburg over-
vallen door hevig noodweer. Helaas werd ook 
Eygelshoven flink getroffen.

Er viel erg veel regen in korte tijd en dit zorgde 
voor water in de straten, ondergelopen kelders 
en huizen en het meedrijven van spullen. Voor 
de inwoners van Eygelshoven een uiterst verve-
lende en nare situatie. 
We spreken onze dank uit voor de onderlinge 
hulp en betrokkenheid die de bewoners naar 
elkaar toe getoond hebben. Zij hebben er sa-
men de schouders onder gezet.

Situatie in Eygelshoven
De kern van Eygelshoven is in een kom gele-
gen en daardoor extra gevoelig voor neerslag. 
Als er regen valt, wordt het water via het  
rioolstelsel afgevoerd naar de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie in Rimburg. Is de neerslag meer 
dan het riool aankan, dan loopt het water via 
de straat naar de drie beken (Anselderbeek, 
Strijthagerbeek en Gravenweglossing).
De bui van dinsdag 29 juni was extreem met 
een neerslaghoeveelheid van 140 mm per m2. 
Dat is vergelijkbaar met 14 emmers water per 
m2. Daar is niets tegen opgewassen. 
Zoveel regen valt normaal in twee maanden. 

Wat gaan we doen?
Bij iedereen is bekend dat het klimaat veran-
dert en daardoor zal extreem weer vaker voor 
komen. Helaas kunnen we ons daar niet hele-
maal tegen wapenen. 
Samen met het Waterschap Limburg gaat de 
gemeente kijken naar wat beter kan zodat wa-
teroverlast zoveel mogelijk beperkt wordt. 
De waterschappen zijn in Nederland verant-
woordelijk voor het beheer van rivieren, beken 
etc. In Eygelshoven zouden de bestaande re-
genwaterbuffers vlakbij de Gravenweg, Groen-
stergracht en Boomgaardskuilweg uitgebreid 
kunnen worden en zorgen voor meer ‘berging’. 

Wateroverlast in Eygelshoven


