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Sinds 15 september biedt Verloskundigen-
praktijk Puur uit Kerkrade een nieuw pro-
gramma aan dat voor betere uitkomsten van 
de zwangerschap zorgt: Centering Zwanger-
schap.

Dit programma combineert de medische con-
troles met alle informatie over zwanger zijn, 
de bevalling en de babytijd. Zwangere vrou-
wen die rond dezelfde periode uitgerekend 
zijn, komen samen in tien bijeenkomsten.

Centering Zwangerschap is een andere ma-
nier van het verlenen van verloskundige zorg. 
In plaats van de standaard individuele con-
sulten krijgt een groep zwangere vrouwen 
zorg aangeboden. Acht tot twaalf vrouwen 
met dezelfde zwangerschapsduur ontmoe-
ten elkaar en volgen tien groepssessies van 
twee uur (waarvan één na de geboorte). Door 
de groepsaanpak krijgen zwangere vrouwen 
gemiddeld 17 uur méér zorg dan in een indi-
vidueel traject en kunnen er meer onderwer-
pen dieper worden besproken. 

Gezonde keuzes
Tijdens de bijeenkomsten worden verschil-
lende onderwerpen besproken, zoals voe-
ding, zwangerschapskwaaltjes, de bevalling, 
voeding voor je baby na de geboorte en 
het ouderschap. Er is veel tijd om vragen te 
stellen en ervaringen met andere zwangere 
vrouwen te delen. Verloskundige Tara Seve-
nich van Puur: “De deelnemers leren hoe ze 
gezonde keuzes kunnen maken voor zichzelf 
en de baby. Iedere bijeenkomst meten ze hun 
eigen bloeddruk en wegen ze zichzelf. Zo 
volg je je eigen gezondheid. Controle van de 
groei van de baby doet de verloskundige.”

Centering Zwangerschap is een project van 
Kansrijke Start en maakt onderdeel uit van Vie 
- Leven in Beweging. Wethouder Huub Wier-
mans van de gemeente Kerkrade: “Verloskun-
digenpraktijk Puur gaat als eerste praktijk in 

Parkstad deze vorm van verloskundige zorg 
uitvoeren in samenwerking met de Jeugdge-
zondheidszorg en de Kraamzorg. We weten 
uit ervaringen elders dat zwangere vrouwen 
vaker stoppen met roken, een gezondere 
leefstijl en een betere mentale gezondheid 
krijgen. Ze leren dus om gezondere keuzes 
te maken, niet alleen voor zichzelf maar ook 
voor de baby.”

Bijeenkomsten zijn vooraf bekend tot aan 
het eind van de zwangerschap. De groep 
wordt begeleid door een verloskundige van 
Puur en een tweede begeleider. Dat zijn een 
kraamverzorgende en een jeugdverpleegkun-
dige. Fabienne Rikers, operationeel manager 
kraamzorg bij Geboortezorg Limburg: “Door 
onze aanwezigheid zien we vroegtijdig welke 
problemen een kwetsbare moeder mogelijk 
heeft. Daar kunnen we onze kraamzorg spe-
cifiek op inrichten. Wellicht is er extra zorg 
nodig buiten de reguliere uren. Deze infor-
matie zouden we niet hebben als we niet met 
Centering Zwangerschap zouden meedoen.” 

Meer zelfvertrouwen
De jeugdverpleegkundige sluit bij twee bijeen-

komsten aan om onderwerpen die betrekking 
hebben op de periode na de zwangerschap te 
belichten. Linda Wijnen, jeugdverpleegkun-
dige bij GGD Zuid Limburg:  “Het voordeel 
hiervan is dat de aanstaande ouders kennis 
maken met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), 
weten wat ze kunnen verwachten en wan-
neer en met welke vragen zij bij ons terecht 
kunnen. Hierdoor ontstaat er al een band met 
JGZ waardoor wij voor ouders laagdrempelig 
te bereiken zijn wanneer de baby geboren is.”

“Door deelname krijgen aanstaande ouders 
inzicht in datgene wat hun te wachten kan 
staan nadat de baby is geboren, waardoor 
zij beter voorbereid zijn op het ouderschap. 
Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en 
staan ze steviger in hun schoenen als ouders 
wat bijdraagt aan een kansrijke start van hun 
kindje.”

Meer informatie
Ben je zwanger en wil je meer informatie 
over Centering Zwangerschap of wil je mee-
doen met de groep, bespreek het met de 
verloskundigen van Verloskundigenpraktijk 
Puur: verloskundigenpraktijk-puur.nl

Een kansrijke start met Centering Zwangerschap 

Raadsvergadering 
september 2021

Op woensdag 29 september 2021 om 19.00 
uur vindt de eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering plaats. 

De agenda en vergaderstukken zijn te vin-
den op ons bestuurlijk informatiesysteem 
iBabs, ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie

Vanwege de coronacrisis zal de vergadering 
niet voor publiek toegankelijk zijn. 
Via iBabs kunt u de raadsvergadering live 
volgen en achteraf terugkijken. 



www.kerkrade.nl



Uitgave
22 september 2021 

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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op 
de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Gravenweg (kadastraal perceel N2916) – 
kappen 114 bomen
Hemeling 13 – plaatsen dakkapel
Domaniale Mijnstraat 25 – realiseren bui-
tenpalen bij tankstation voor tanken in 
avond en nacht
Parkstraat 1A -– wijzigen gebruiksperiode 
in verleende vergunning voor bouwen drie-
baans polyester luchthal
Maarstraat 54 – verwijderen dragende muur
Oranjeplein 2 – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ningen
Voccartstraat (kadastraal perceel F4493) - 
plaatsen erfafscheiding en carports
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Laurastraat 6 – wijzigen kozijn
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Op de Kamp 1 – kappen esdoorn
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Theaterpassage 99 – verwijderen asbest-
houdend plaatmateriaal
Elbereveldstraat 100 – verwijderen asbest-
houdende vinyltegels en bitumen
Mirbachstraat 24 – verwijderen asbesthou-

dende golfplaten en papier
Churchilllaan 1 – verwijderen asbesthou-
dende cementbuis
Kampstraat 30 – verwijderen asbesthou-
dend plaatmateriaal en tegellijm
Maria Gorettistraat 61 – verwijderen as-
besthoudend koord en/of pakkingsmateriaal
Poststraat 8 – verwijderen asbesthoudend 
dakbeschot
Leyendecker 30 – verwijderen asbesthou-
dende plaat
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Ontheffing geluidhinder 
Baanvak Kerkrade Centrum – Eygelshoven 
- ontheffing geluidhinder in verband met 
spoorwerkzaamheden van 13 september 
2021 t/m 31 januari 2022
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer Reguliere voorbereidingsprocedure
Besluit ambtshalve stellen van maatwerk-
voorschriften
Voor: Next Generation Perfumes BV
Locatie: Tunnelweg 90 
Datum melding: 14-09-2021
Zaaknummer: 2021-206930
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 
31 43 389 78 12
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.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet mili-

eubeheer:
Voor: Next Generation Perfumes BV
Locatie: Tunnelweg 90  
Datum melding: 28-07-2021
Zaaknummer: 2021-205992
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
Plaatsing externe opslagbunkers 3 stuks, 
met een capaciteit van 10.000 liter opslag 
gevaarlijke stoffen per bunker.

Voor: Mexma Food BV
Locatie: Klarenanstelerweg 2  
Datum melding: 22-08-2021
Zaaknummer: 2021-206517
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
Bouwen nieuwe productiehal en uitbrei-
ding van de bestaande productie

De inrichtingen vallen onder de werking 
van het Activiteitenbesluit en de ministeri-
ele regeling. Dit betekent dat de inrichting 
moet voldoen aan de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling 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
Ingediende meldingen liggen niet ter in-
zage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze 
of maken van bezwaar

Regelgeving
Regeling mantelzorgcompliment gemeente 
Kerkrade 2021 – vaststelling

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

BEKENDMAKINGEN

HuB.Bibliotheek Kerkrade genomineerd als Beste Bibliotheek van Nederland

De HuB.Bibliotheek van Kerkrade is geno-
mineerd als Beste Bibliotheek van Neder-
land 2021. 

De genomineerde bibliotheken worden be-
oordeeld op zaken als gebouw en inrichting, 
diensten en producten, service en klantge-
richtheid, maar ook op de maatschappelijke 
en culturele werking van de bibliotheek en 
de samenwerking met individuele en institu-
tionele partners.

Bezoek wethouder Schlangen
Afgelopen vrijdag 17 september ging wet-
houder Schlangen (Cultuur) langs bij de HuB. 
om de nominatie te vieren en een bloemetje 
langs te brengen. 
Wethouder Schlangen: “De bibliotheek is 
meer dan een plek waar men kan lezen. Het 
is een plek waar men elkaar kan ontmoe-
ten, zich kan bijscholen op allerlei vlakken 
en creatief kan zijn. Dat de HuB.Bibliotheek 
Kerkrade is genomineerd als Beste Biblio-
theek van Nederland, is een groot goed voor 
onze stad!”

Stemmen
Naast een professionele vakjury krijgt ook 
het publiek een stem in de uitslag. 
Van 1 tot en met 22 oktober is het mogelijk om  
via www.bibliotheekblad.nl een stem uit te 

brengen. 
De uiteindelijke Beste Bibliotheek van Ne-
derland is diegene die zowel door de vak-
jury als door het publiek het hoogst wordt 

gewaardeerd. De bibliotheek die als beste 
wordt verkozen, ontvangt de NBD Biblion / 
Bibliotheekblad Award. 
De uitreiking is op 2 november.


