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Activiteit van HIP@HuB in mei

Het Historisch Informatie Punt in de  
HuB.Kerkrade biedt u vanaf 18 mei een digitale 
lezing aan. Dit keer betreft het een lezing over 
‘Verhaal Lokaal’.

Ontdek vergeten verhalen over de geschiedenis 
van Kerkrade op het Verhaal Lokaal scherm in 
HuB.Bibliotheek Kerkrade. In de digitale lezing 
geeft programma maker erfgoed Hélène Gooren 

u een demonstratie van het scherm: welke ver-
halen worden er verteld en voor wie is ‘Verhaal 
Lokaal’? 
Op www.bibliotheekkerkrade.nl kunt u het 
filmpje vinden. Het Historisch Informatie Punt 
in de HuB.Kerkrade is een samenwerking tus-
sen het gemeentelijk archief en Bibliotheek 
Kerkrade. Vanwege de coronamaatregelen  
vervallen de reguliere spreekuren van  

HIP@HuB  tot nader bericht. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via 
14 045 contact opnemen of via 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Kerkrade werkt aan kwalitatief en gevarieerd woningaanbod met ambitie: 
600 tot 800 nieuwe woningen

Er is in de afgelopen jaren flink wat veranderd 
op de woningmarkt. Hierdoor zijn de woon-
behoeften van veel mensen gewijzigd. Het 
nieuwe woonbeleid van de gemeente Kerkra-
de biedt mogelijkheden om aan deze nieuwe 
behoeften te voldoen.

De hypotheekrente is nog nooit zo laag ge-
weest. Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen hoog 
en worden huizen in sneltreinvaart verkocht. 
Ook gaat de krimp minder hard dan voorspeld. 
Bovendien zijn er door wijzigingen in regels 
van de overheid meer mensen die langer thuis 
wonen. De vraag naar duurzame, betaalbare 
en levensloopbestendige woningen neemt toe.

Zorgen voor een aantrekkelijke woningmarkt
Deze ontwikkelingen hebben afgelopen peri-
ode geleid tot nieuw woonbeleid van de ge-
meente Kerkrade. Als gemeente staan wij voor 
de opgave om te zorgen voor een aantrekkelij-
ke woningmarkt in onze stad. Een woningmarkt 
die aansluit bij de huidige woonbehoeften.

“Een uitdaging waar we samen met een aantal 
projectpartners volop mee bezig zijn”, aldus 
wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke ordening/
Openbare ruimte/Wonen). “We willen dat wo-
ningzoekenden in onze gemeente een woning 
kunnen vinden die bij hun behoeften aansluit. 
We zetten daarom in op kwaliteit, waarbij we 
ook insteken op ruimere en gevarieerde wijken 
met veel groen. Ook bieden we ruimte aan 
plannen die voldoen aan de woonbehoeften 
van jong en oud, met daarbij aandacht voor de 
wooneisen van deze tijd: betaalbaar, duurzaam 
en levensloopbestendig. Tegelijkertijd kijken 
we naar mogelijkheden om leegstaande win-
kels, cafés en kantoren te verbouwen tot wo-
ningen. Zo blijft Kerkrade een plek waar ieder-
een prettig kan wonen.”

Realiseren van genoeg betaalbare woningen
Gemeente Kerkrade is volop bezig met het 
realiseren van genoeg betaalbare huur- en 
koopwoningen voor jongeren, gezinnen en ou-
deren. Er komen binnen twee jaar in Kerkrade 
al ongeveer 250 nieuwe woningen bij, zoals 
bijvoorbeeld in de Heilust en in Bleijerheide 
binnen het project SUPER LOCAL, waar sociale 
huurwoningen worden gebouwd. Daarnaast 

zijn er de projecten Grachterheide en Kloos-
terpark waar nieuwe koopwoningen komen. 
In sommige gevallen worden eerst oude wo-
ningen gesloopt om de wijken te vernieuwen. 
Voorbeelden hiervan zijn de herstructurering 
van Rolduckerveld en SUPERLOCAL in Bleijer-
heide.

Plannen in voorbereiding
Ook zijn er op dit moment genoeg plannen in 
voorbereiding, zowel in de wijken als in het 
centrum. In Kerkrade-West zijn er vergevorder-
de plannen voor Parkwoningen in de Heilust. 
Ook liggen er plannen voor woningen op de 
plek van de voormalige basisschool de Gracht. 
Verder zijn er plannen voor de herontwikkeling 
van een deel van het bedrijventerrein aan de 
Sportstraat en is er het plan ‘Kaalheide Bruist!’: 
een herontwikkeling van het sportpark Kaal-
heide in combinatie met de ontwikkeling van 
zorgwoningen. In Kerkrade-Oost worden mo-
gelijkheden onderzocht voor woningen in de 
Marktstraat-Einderstraat, de Markstraat-Hoofd-
straat, de Henk Badingstraat en het pand waar 
voorheen de Zeeman lag. Als het bouwproject 
Vie is afgerond, komt bovendien de locatie van 
het zwembad D’r Pool vrij voor woningbouw-
ontwikkeling. Ook wordt bij Rolduc bekeken 
of er woningen gerealiseerd kunnen worden 
in het bestaande complex. In Kerkrade-Noord 

wordt gewerkt aan de afronding van het plan 
voor woningen aan de Meuserstraat – Rector 
Thomasstraat en de Veldhofstraat. Als deze 
plannen allemaal kunnen doorgaan, zijn ze 
samen goed voor zo’n 600 tot 800 nieuwe wo-
ningen.

Duurzaam en levensloopbestending
Volgens het nieuwe woonbeleid moeten alle 
nieuwe woningen duurzaam zijn. Zo wordt er 
niet alleen rekening gehouden met het milieu, 
maar blijven ook de energiekosten laag. Waar 
mogelijk zullen de woningen ook levensloop-
bestendig gemaakt worden. Op die manier 
kunnen mensen langer thuis blijven wonen, 
zelfs als ze zorg nodig hebben. Deze woningen 
zijn ook aantrekkelijk voor jongeren en gezin-
nen. Zij kunnen een slaapkamer op de begane 
grond gebruiken als thuiswerkplek of als speel-
kamer voor de kinderen.

Samenwerking
Binnen alle projecten werkt de gemeente nauw 
samen met woningcorporaties, projectontwik-
kelaars en beleggers. Ook wordt samen met het 
Rijk en de Provincie gekeken naar fondsen en 
subsidiemogelijkheden voor nieuwe projecten 
en manieren om financiële ondersteuning te 
bieden aan starters of mensen die hun woning 
willen verduurzamen.

Onlangs werden de eerste 15 woningen van het project SUPERLOCAL in Bleijerheide opgeleverd.
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De VoorzieningenWijzer van start

Maar liefst zeven gemeenten en negen  
woningcorporaties gaan in Parkstad van start 
met De VoorzieningenWijzer. 

Zij hebben in totaal dertig medewerkers en  
vrijwilligers opgeleid om mensen te helpen met 
De VoorzieningenWijzer. In anderhalf uur loopt 
de professional samen met de bewoner een ap-
plicatie door. Aan het einde bespaart een gezin 
gemiddeld meteen een paar honderd euro per 
jaar.
 
De leden van de stuurgroep De Voorzieningen-
Wijzer zijn trots dat het is gelukt om huishou-
dens in Parkstad te gaan helpen hun koopkracht 
te vergroten. Zij hebben ervoor gezorgd dat me-
dewerkers en vrijwilligers van diverse instellin-
gen, waaronder corporaties en gemeenten, zijn 
opgeleid om De VoorzieningenWijzer te gebrui-
ken. Hiermee benutten gezinnen de regelin-
gen, toeslagen en kortingen maximaal. Kwets-
bare gezinnen kunnen zo tussen de € 450,- en  
€ 650,- per jaar besparen. Dit is in deze tijd ook 
hard nodig. Peter van Zutphen, wethouder van 
gemeente Heerlen en lid van de stuurgroep: "Ik 
ben er bijzonder trots op dat dit project nu van 
start gaat. Het is voor het eerst dat een sociaal 
project wordt geïnitieerd vanuit onze woon-
partners. Mooi dat zij ook hierin hun rol pakken 
en niet enkel denken vanuit de ‘stenen’."

Geen schroom
Corporaties helpen huurders die moeite heb-
ben met rondkomen of in financiële nood zit-
ten, bij gemeenten worden bewoners geholpen 
waarvan bekend is dat ze in de knel zitten. Om 
zoveel mogelijk mensen te helpen, stimuleren 
de deelnemende organisaties in hun eigen 
werkgebied ook andere professionals uit het 
maatschappelijk middenveld om mensen met 
een kwetsbare financiële situatie naar hen door 
te verwijzen. Bij woningcorporatie Woonpunt 
gaan de twee opgeleide medewerkers De Voor-
zieningenWijzer doorlopen met de bestuursle-
den van huurdersverenigingen in Heerlen en 
Hoensbroek. "Niet omdat ze in de knel zitten'," 
zegt bestuurder Wim Hazeu van Woonpunt. 
"Maar om ze de meerwaarde persoonlijk te la-
ten ervaren, zodat ze geen enkele schroom voe-
len om medehuurders naar ons te verwijzen."
Huurdersorganisaties kunnen een verbindende 
rol spelen naar de huurders. Het bestuur van het 
ROH Parkstad, het samenwerkingsverband van 
huurdersorganisaties, zal het instrument ook 
onder de aandacht brengen bij huurders.
 
Bewoner hoeft niets te doen
De VoorzieningenWijzer voorziet in een be-
hoefte, omdat uit onderzoek blijkt dat huishou-
dens met een wankele financiële situatie vaak 
niet in staat zijn om bestaande voorzieningen 

op eigen kracht te benutten. Zij hebben hulp 
nodig om hun weg te vinden in het online aan-
bod van regelingen, kortingen en toeslagen. De 
VoorzieningenWijzer biedt die hulp; denk aan 
een passende zorgverzekering, een toets of de 
huur passend is of besparingen op energiekos-
ten. Ook maken mensen onvoldoende gebruik 
van gemeentelijke voorzieningen. Mogelijke 
besparingen worden binnen De Voorzieningen-
Wijzer ter plekke aangewezen of geadviseerd of 
direct doorgeleid naar de betrokken instanties. 
Wethouder Tim Weijers van gemeente Kerkrade 
en voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen 
en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad 
Limburg: 
"Op deze manier helpen we financieel kwets-
bare huishoudens in onze samenleving. Het 
brengt hulpverleners ook achter de voordeur in 
kwetsbare wijken waar we, samen met woning-
corporaties, werken aan de herstructurering van 
de woningmarkt. Er kan daarmee maatwerk ge-
leverd worden aan de keukentafel. Bovendien 
kunnen we tegelijkertijd andere zaken vroeg 
signaleren en oppakken."

Voorbeeld voor anderen
De VoorzieningenWijzer wordt voor een groot 
deel gefinancierd vanuit de RegioDeal, een 
subsidie die het Rijk ter beschikking stelt voor 
het verbeteren van de sociaaleconomische 

structuur en de leefbaarheid in Parkstad. Het 
geld is bedoeld voor verbeterprojecten waarbij 
overheid, inwoners, woningcorporaties, onder-
nemers en maatschappelijke instellingen samen 
optrekken. De overige kosten worden betaald 
door de deelnemende gemeenten en corpora-
ties. Ook de Provincie betaalt mee. Volgens de 
provincie is dit een perfecte manier om achter 
de voordeur te kijken en samen met inwoners 
aan de slag te gaan met problematiek die er 
speelt. Dus vroegtijdig signaleren van armoede 
en eenzaamheid. Dat maakt dat we als partners 
daadkrachtig kunnen optreden vanuit ieders 
expertise en mogelijkheden. Dat creëert een 
instrument dat zorgt voor een duurzamere en 
efficiëntere aanpak. Die kennis en ervaring kun-
nen we vervolgens ook breder inzetten in onze 
Provincie.

Een dagje uit, een avondje op stap: 
we hopen dat dit snel weer mogelijk 
is. Mensen die moeite hebben met be-
wegen, horen of zien, willen dan ook 
hiervan genieten. Onlangs heeft de ge-
meente Kerkrade zich aangesloten bij 
het landelijk platform Ongehinderd.
 
Het platform Ongehinderd zet zich in 
voor een toegankelijk Nederland. Met 
de gratis Ongehinderd app en website 
kunnen mensen met een beperking pre-
cies zien welke plaatsen en gebouwen 
toegankelijk zijn en welke voorzienin-
gen deze bieden. Eerder heeft het keu-
ringsteam van Ongehinderd de stembu-
reaus binnen de gemeente al getoetst 
op toegankelijkheid. Wethouder Jongen 
(Wmo): "Namens de gemeente wil ik 
inwoners oproepen om hun ervaringen 
met de toegankelijkheid van plaatsen en 
gebouwen te delen via de Ongehinderd 
app. Op deze manier kunnen we  elkaar 
helpen om er onbezorgd op uit te gaan.”

Ongehinderd app
Ruim 10% van alle inwoners van de 
gemeente Kerkrade heeft een licha-
melijk beperking. Dit zijn blinden en 
slechtzienden, mensen die slecht ter 
been zijn, rolstoelgebruikers, doven en 
slechthorenden. Zij kunnen via de app 
en website zien welke locaties toegan-
kelijk zijn. Zelf kunt u ook uw steentje 
bijdragen door het downloaden van de 
Ongehinderd App en uw favoriete plek-
jes te beoordelen.

Meer informatie over Ongehinderd en 
de Ongehinderd app kunt u vinden op:
• www.app.ongehinderd.nl
• www.ongehinderd.nl

Bij vragen kunt u contact opnemen via 
mail: info@ongehinderd.nl of telefo-
nisch 040-7803333.

Driekwart van de 255.000 inwoners van Park-
stad Limburg is bekend met het IBA-concept en 
de helft kan de deelnemende gemeenten opnoe-
men. Dit zijn enkele bevindingen uit de burger-
raadpleging, uitgevoerd in opdracht van IBA 
Parkstad en Stadsregio Parkstad Limburg.
 
Parkstad Limburg is sinds 2013 verbonden aan 
het concept Internationale Bau Ausstellung (IBA) 
dat een regio of stad een krachtige impuls geeft 
als het gaat om economie, ruimte en samenle-
ving. Bij IBA Parkstad zijn alle gemeenten van 
Parkstad Limburg betrokken: Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en 
Beekdaelen, evenals de provincie Limburg.
 
Parkstad Limburg
Uit de raadpleging blijkt dat de betrokken ge-
meenten van Parkstad Limburg niet bij alle inwo-
ners bekend is. Eén op de drie zegt van wel, maar 
benoemt ze vervolgens foutief of onvolledig. Met 
name Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal 
worden vergeten. Over het algemeen voelen de 
inwoners zich hier thuis, dat heeft vooral te ma-

ken met natuur, cultuur en recreatie. Gaia ZOO 
fungeert samen met Snow World, Brunssummer-
heide en verschillende kastelen als visitekaartje 
voor Parkstad Limburg. Wonen en Leefbaarheid 
blijken de belangrijkste thema’s.
 
IBA Parkstad
Driekwart van de inwoners kent het IBA-concept, 
waarbij iets minder dan de helft weet dat Parkstad 
Limburg sinds 2013 hieraan is verbonden. Zij we-
ten daarbij eveneens te benoemen dat in augustus 
2021 het afsluitende expojaar van start gaat. Tij-
dens het expojaar worden in heel Parkstad de 50 
IBA-projecten gepresenteerd en wordt het gesprek 
aangegaan over de toekomst van de regio.
 
Vervolg
Als vervolg op deze eerste raadpleging zal eind 
mei de tweede burgerraadpleging worden voor-
gelegd aan de burgers van Parkstad Limburg, met 
als onderwerp herkenningspunten in de regio.
De onderzoeksresultaten van de eerste burger-
raadpleging kunt u bekijken op: 
www.parkstadpanel.nl/onderzoeksresultaten

Eerste resultaten Burgerpanel IBA 
en Stadsregio

Gemeente Kerkrade en Ongehinderd 
gaan samen voor toegankelijkheid

Corporaties en Gemeenten helpen kwetsbare gezinnen in Parkstad geld te besparen

Gemeente gesloten tijdens Pinksteren

Op maandag 24 mei zijn alle gemeentelijke kantoren gesloten vanwege tweede Pinksterdag. 

Wist u dat u veel zaken ook zelf online kunt regelen? Ga hiervoor naar onze website www.kerkrade.nl/onlineregelen
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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:
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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
 
Aanvragen omgevingsvergunning
• Locht 102 – realiseren zwembad
• Hoofdstraat 35A – verbouwen bestaande 

winkel op begane grond naar levensloopbe-
stendige woning

• Gadiotstraat 22 – plaatsen erfafscheiding
• Haanraderstraat (kadastraal perceel P562) – 

bouwen woning
• Veldhofstraat 121 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-

sluitvorming
 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
• Klarenanstelerweg 2 – tijdelijk (3 jaar) plaat-

sen van units voor interne verbouwing
• Lichtenbergstraat 23 – plaatsen dakkapel 

achterzijde woning
• Kerkvoetpad (kadastraal perceel G4314) – 

bouwen woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-

sluitvorming
 
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
• Locht 102 – aanleggen zwembad
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunning
• Teutelebroekstraat 10 – bouwen woning
• Markt 41 – samenvoegen winkel, horeca en 

2 woningen tot 1 woning en handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening voor 
wijzigen gebruiksfuncties

• Martin Luther Kingstraat (kadastraal perceel 
N2273) – kappen 3 bomen

• Adriaen Brouwerstraat 51 – handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening voor 
plaatsen vrijstaande overkapping

• Oude Schachtstraat t.h.v. huisnr. 66-70 (ka-
dastraal perceel E5210) – kappen moseik

• Kaffebergsweg (kadastraal percelen A6021 
& A6005) – bouwen woning

• Spoorzoeker 94 – plaatsen erfafscheiding
• Laurastraat 21 – her- en verbouwen van een 

woonhuis
• Torenstraat 24 – kappen boom
• Kerkvoetpad (kadastraal perceel G4314 – 

kappen boom
• Van Beethovenstraat (kadastraal perceel 

G596) – kappen boom
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Geweigerde omgevingsvergunningen
• Kampstraat 147 – aanleggen inrit
• Kaalheidersteenweg 268 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verkeersbesluit
• Nabijheid woning Kaalheidersteenweg 270 

– aanleg gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats

Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Intrekken voorkeursrecht
• Directeur Geurtsstraat 11 en 11A Kerkrade 

(kadastraal bekend KRD00 G2189) – Intrek-
king van het op grond van artikel 8 lid 1 
Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigde 
voorkeursrecht.

Reden intrekkingsbesluit: einddoel is bereikt: 
gemeente is juridisch eigenaar van genoemde 
stukken grond met bebouwing.
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 

In verband met de coronacrisis dient een af-
spraak gemaakt te worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of te-
lefonisch via 14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet mili-
eubeheer
Van: Eggen Logistiek & Aannemersbedrijf B.V
Locatie: Nievelsteenstraat 9
Datum melding: 6 mei 2021
Zaaknummer: 2021-203695
De volgende activiteiten zijn gemeld:
-  Het afleveren van vloeibare brandstof voor 

motorvoertuigen voor het wegverkeer;
- Het uitwendig wassen van motorvoertuigen;
- Opslaan van Adblue;
-  Opslag van diesel in een bovengrondse op-

slagtank;
-  Opslag van bodembedreigende stoffen (olie, 

brandstof, Adblue, koelvloeistof;)
-  Werkvoorraad van gevaarlijke stoffen in ver-

pakking;
-  Lozen van afvalwater via een bodembe-

schermende voorziening
 
De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit 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.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is 
niet mogelijk.
De hierboven vermelde melding en de daar-
bij behorende stukken liggen niet ter inzage.

BEKENDMAKINGEN

Geef inbrekers geen kans

(’s Avonds) de deur uit? Laat uw woning veilig achter!

Nu de avondklok is opgeheven en de coronamaatregelen 
langzaamaan versoepeld worden, zijn we weer wat vaker 
van huis. Dit biedt criminelen kans om toe te slaan.

Hierdoor neemt het risico op woninginbraken weer toe. 
Een huis dat een onbewoonde en onbewaakte indruk 
maakt, nodigt immers sneller uit om in te breken. 
Wees hierop bedacht, beveilig uw huis en maak het cri-
minelen een stuk lastiger maken om binnen te komen. 
Doe altijd de ramen dicht, laat een lichtje aan en draai 
de deur op slot.

Meer tips leest u op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/ woninginbraak 

Bijna een kwart van alle jongeren in Ne-
derland zorgt voor iemand. Zij groeien 
op met iemand in hun directe omgeving 
die behoefte heeft aan ondersteuning. 

Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, 
maar ook een grootouder of goede buur. 
Heeft bij jou thuis iemand een ziekte, be-
perking, depressie of verslaving? En maak 
je je daardoor vaak zorgen, of help je 
thuis veel mee door bijvoorbeeld bood-
schappen te doen of te zorgen voor die 
persoon? Dan ben jij een jonge mantel-
zorger!
 
Jongeren die zorgen in het zonnetje
“Jongeren die voor iemand zorgen, pie-
keren over het algemeen meer dan leef-

tijdsgenoten. Ook missen zij vaak de 
nodige zorg en aandacht voor zichzelf. 
Daarom wil de gemeente Kerkrade, in 
samenwerking met Impuls Kerkrade en 
Steunpunt Mantelzorg, deze jongeren 
in het zonnetje zetten”, aldus wethou-
der Jongen (Wmo). Wethouder Schlan-
gen (Jeugd- en jongerenwerk): “Van 1 
tot 7 juni, tijdens de Week van de Jonge 
Mantelzorger, zullen er diverse activitei-
ten worden georganiseerd, waaronder 
een uitje naar het blotevoetenpad en 
een stormbaan. Hier kunnen jongeren 
die zorgen elkaar ontmoeten, ervaringen 
delen en bovenal: een leuke tijd heb-
ben. Het volledige programma zal op een  
later tijdstip bekend worden gemaakt.”
 
Ken of ben jij een jongere die zorgt?
Ben of ken jij een jongere die zorgt? Houd 
dan de website van de gemeente Kerkrade 
in de gaten voor het volledige programma.
 
Heb je hulp nodig om de zorg vol te 
houden?
•  Neem contact op met het wijkteam of 

het Wmo-loket van de gemeente Kerk-
rade

•  Wil je even contact? Bel dan met het 
Steunpunt Mantelzorg 045-2114000

•  Bel of app met de mantelzorglijn  
030 760 60 55

Voor wie zorg jij?


