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JINC Baas van Morgen een succes!

Op donderdag 10 juni heeft de gemeente 
Kerkrade deelgenomen aan het project ‘JINC 
Baas van Morgen’. Door heel Nederland 
hebben maar liefst 450 ‘bazen’ voor één dag 
hun stoel afgestaan aan ruim 550 kinderen. 
Zo nam Jessie Hodge, 16 jaar en leerlinge 
van het VMBO Holz in Kerkrade, voor één 
dag de stoel over van onze burgemeester. 

Gelijke kansen op de werkvloer.
JINC Baas van Morgen draaide dit jaar  om 
gelijke kansen op de werkvloer. 
Jessie kreeg van ons de volgende vraag mee: 
Wat kunnen wij als organisatie doen om aan-
trekkelijker te worden voor (nieuwe) collega’s 
met een andere geloofs- of cultuurachter-
grond?

Bij aankomst kreeg Jessie symbolisch van 
onze burgemeester de ambtsketen omgehan-
gen en volgde er een rondleiding waarbij zij 
ook kennismaakte met onze gemeentesecre-
taris Raph Stijns. 
Tijdens deze dag heeft Jessie met verschillen-
de medewerkers, waaronder Harry Martens 
van personeelszaken gesproken, over het on-
derwerp diversiteit. 

Jessie stelde goede vragen die ons zeker aan 
het denken hebben gezet. Zo vroeg ze: “Wat 
is de reden dat je bij bestelling van een pizza 
meteen bij levering een kaartje krijgt waarop 
staat: ‘Wij zoeken nog collega’s, bel ons!’  en 
zie je dit niet bij de gemeente?”

Natuurlijk was het een indrukwekkende dag 
voor Jessie.
“Ik had geen idee hoeveel verschillende men-
sen er bij de gemeente werken en dat er zo-
veel verschillende banen en taken zijn. Ik heb 
veel geleerd vandaag!” aldus Jessie. 

Waardevolle adviezen
Aan het einde van de dag heeft Jessie haar ad-
viezen gepresenteerd aan onze burgemeester 
en gemeentesecretaris. 
Zij heeft onze gemeente de volgende advie-
zen meegegeven: 
• Maak vacatureteksten aansprekender en 

makkelijker leesbaar. 
• Maak meer gebruik van social media om 

mensen te werven en laat bijvoorbeeld in 
een filmpje zien dat ook binnen de ge-
meente Kerkrade diversiteit onder mede-
werkers bestaat. 

• Pro-actief scholen en open dagen bezoe-
ken en wellicht als gemeente zelf een open 
dag organiseren. 

• Vorm een werkgroep van medewerkers 
met diverse geloofs- en cultuurachtergron-
den om zelf verder met het onderwerp di-
versiteit binnen de organisatie aan de slag 
te gaan.

Burgemeester Dassen: “Ik ben echt trots op 
Jessie over wat zij in één dag gepresteerd 
heeft en blij met alle verfrissende ideeën die 
ze ons heeft meegegeven. We gaan hiermee 
aan de slag.” Ook gemeentesecretaris Raph 
Stijns is erg te spreken over de adviezen.
“Jessie heeft ons bevestigd dat we nóg pro- 
actiever medewerkers kunnen werven en 
meer van onze gemeente moeten laten zien.”

Jongerenparticipatie
De jeugd heeft de toekomst. Daarom zet de 
gemeente Kerkrade actief in op jongerenpar-
ticipatie. Zo heeft Kerkrade een Jongerenad-
viesraad, waarvan Jessie overigens ook deel 
uitmaakt en sinds kort ook een Kinderraad.

Over JINC
JINC vindt dat ieder kind een eerlijke kans op 
de arbeidsmarkt verdient. Dat lijkt vanzelf-
sprekend, maar is dat niet. Want wie opgroeit 
in een wijk met sociaal-economische achter-
stand heeft helaas nog altijd minder kans om 
het ver te schoppen op de arbeidsmarkt. Hoe 
slim hij of zij ook is. Om deze ongelijkheid 
tegen te gaan, organiseert JINC een tiental 
projecten, waarvan ‘JINC Baas van Morgen’ 
het feestelijke hoogtepunt is.
Lees meer over JINC op www.JINC.nl

Aanvragen legitimatiebewijs niet mogelijk op 29 en 30 juli 2021

Wegens een verplichte update van de landelij-
ke reisdocumentenmodule van het Ministerie 
van Binnenlandse zaken is het op donderdag 
29 juli en vrijdag 30 juli 2021 niet mogelijk 
paspoorten en identiteitskaarten aan te vragen. 

Dit geldt ook voor Spoedaanvragen. 
De koninklijke marechaussee geeft onder strikte 
voorwaarden noodpaspoorten af. 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u 
naar www.rijksoverheid.nl 

Afhalen van reeds betaalde en aangevraagde 
paspoorten en identiteitskaarten is wel moge-
lijk.

#baasvanmorgen
10 juni 2021

Jessie@work

Ik heb zin in 
deze dag!

Door culturele 
diversiteit word

je een betere 
organisatie

Dat is een goeie
vraag, Jessie.  We zijn 

héél benieuwd naar 
jouw ideeën hierover!

Top gedaan, 
Jessie

Afsluiting met alle
‘Bazen van morgen’

Jessie, welkom 
bij de gemeente 

Kerkrade

Hoe maak je 
vacatures van een 

gemeente 
aantrekkelijker?
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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 attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Heiveldstraat 37 – plaatsen dakkapel achterzijde 
woning
Straterweg 12 – kappen 3 bomen
Putstraat 23 – bouwen garage naast woning
Coelgroevenstraat 7 – handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening voor wijzigen bestem-
ming horeca naar wonen
Voorterstraat 94 – kappen 3 bomen
Koestraat 23 - handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening voor vestigen ambachtelijke micro 
koffiebranderij
St. Pieterstraat 252 – uitvoeren werkzaamheden 
achtergevel
Pensionaatstraat 51 – realiseren erker aan voor-
zijde woning
Deken Quodbachlaan 35 – kappen conifeer
Bosveldstraat 2M – vervangen klinkers in trottoir
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Prins Bernhardstraat 42 – plaatsen geluidswand
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Heistraat 76 – voornemen verlenen gevraagde 
vergunning voor bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor  verschaffen van nachtverblijf aan meer dan 
10 personen in het kader van verzorging
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Buiten behandeling laten aanvraag omgevings- 
vergunning
Kaalheidersteenweg 205 – vergroten bestaande 
garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Heiveldstraat 37  – plaatsen dakkapel achterzijde 
woning
Bosveldstraat 2M – vervangen klinkers in troittoir
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Zonstraat 43 & Pastoor de Grootstraat 1A – reali-
seren kleinschalige woonomgeving voor jongeren
Torenstraat (kadastraal perceel N453) - realiseren 
3 appartementen
Dirk Zweepstraat 25 – vervangen garagepoort 
door raamkozijn
Herenanstelerweg 5 – bouwen bedrijfshal voor 
opslag 
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Clarastraat 8 – verwijderen asbesthoudend plaat-
materiaal
Elbereveldstraat 372 – verwijderen asbesthouden-
de toepassingen
Heiveldstraat 37 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Theaterpassage 38 – verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Roda J.C. Ring (kadastraal perceel M711 – brand-
veilig gebruiken pand

Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluiten
Nabijheid woning Patronaatstraat 60 – aanleg van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Lindenlaan 50a – aanleg van 
een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. In verband 
met de Coronacrisis dient een afspraak gemaakt te 
worden door een mail te sturen naar gemeente-
huis@kerkrade.nl of telefonisch via 14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieube-
heer
Voor: N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg 
Locatie: Voorterstraat 407
Datum melding: 31 mei 2021
Zaaknummer: 2021-204283
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- opslag 5 CO2 gasflessen

De inrichting valt onder de werking van het  
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. 
Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit 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
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze indie-
nen of maken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

Emma Kok bezoekt raadhuis van Kerkrade

Op 16 juni werd The Voice Kids winnares Emma Kok samen met haar 
familie feestelijk ontvangen in het stadhuis van Kerkrade.

In een mooie speech feliciteerden zowel burgemeester Dassen als wet-
houders Tim Weijers, Jo Schlangen en Bert Bejas Emma met haar succes.

Ook Kinderburgemeester Hidde Sieler was aanwezig en droeg speciaal 
voor Emma een prachtig gedicht voor in het Kerkraads dialect. Daarnaast 
overhandigde hij haar enthousiast het Martin Buber fanboek. “Ik hoop dat 
we veel kinderen van Kerkrade inspireren, want iedereen heeft talent! 

Emma heeft genoten en 
werd zelfs een beetje ver-
legen van alle mooie woor-
den.

Kerkrade zorgt voor elkaar

In samenwerking met de gemeente Kerkrade en andere zorgaan-
bieders wordt in Kerkrade en omgeving de informatiekrant Zorg 
en Ondersteuning uitgebracht. 

In deze informatiekrant kunt u meer lezen over het rijke aanbod 
van zorg waarop u als inwoner van de gemeente Kerkrade mag 
rekenen. Vanuit de gemeente zijn er artikelen gewijd aan voor-
zieningen vanuit de Wmo, mantelzorg, eenzaamheid, de diverse 
Kerkraadse wijkpunten en uiteraard over het nieuwe programma 
Vie - Leven in beweging.

“Als gemeente Kerkrade willen we dicht bij onze inwoners staan. 
We worden daarbij op fantastische wijze geholpen door de vele 
vrijwilligers en mantelzorgers, alsmede de diverse zorgaanbieders 
die in Kerkrade actief zijn. Onze dank hiervoor is groot”, aldus 
wethouder Leo Jongen.

In de periode van 26 juni 
tot en met 29 juni zal de in-
formatiekrant Zorg en On-
dersteuning bezorgd wor-
den met de folders die huis 
aan huis verspreid worden.  
Enkel indien u een NEE/
NEE sticker heeft, zult u de 
krant niet ontvangen.  

Heeft u de krant onver-
hoopt niet ontvangen en 
wilt u deze wel graag nog 
ontvangen? 
Stuur dan een email naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl 
of bel naar 14 045.


