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Het Martin Buber

Oproep: Geef de Fanboekjes door en maak een foto!

In juni hebben we de zogenaamde Fanboekjes van Het Martin Buber 
in het leven geroepen.   

De bedoeling is om deze door te geven. Krijg je een Fanboekje van 
iemand? Schrijf erin, maak hier een foto van en geef het door! Stuur je 
foto naar communicatie@kerkrade.nl of info@hetmartinbuber.nl  
Deze info staat ook nog in het boekje zelf. 

Oud-wielrenner Bram Tankink met een Fanboekje 
van Het Martin Buber.

Verlenging aanvraagtermijn eenmalige gift Nationaal Rampenfonds

Gedupeerden van de waterschade in Lim-
burg krijgen twee weken langer de tijd voor 
de aanvraag van een eenmalige gift van 
€ 1000 van het Nationaal Rampenfonds 
(NRF).

Bij de gemeenten zijn tot en met 16 augustus 
2021 ongeveer 2000 aanvragen ingediend 
voor een solidariteitsgift van € 1000 uit het 
NRF. Vanwege de vakantieperiode, en vooral 
vanwege de impact en de gevolgen van de 
overstroming, is besloten de termijn voor het 
aanvragen van een gift te verlengen. 

Aanvragen kan tot 1 september 2021
Zwaar gedupeerden kunnen nog tot 1 sep-
tember 2021 een verzoek tot een eenmalige 
gift indienen. Dit kan via het formulier op de 
website van BsgW. Op www.kerkrade.nl/gift 
vindt u de link naar het formulier.  

Voorwaarden
De criteria voor het in aanmerking komen 
voor de gift, zijn:
•  Het gaat om een huishouden met een wo-

ning gelegen in een bij de gemeente als 
ondergelopen bekendstaande straat, of 
deel van een straat. Het aanvraagformulier 
is dus NIET bedoeld voor een onderne-
ming of bedrijf. 

•  Er moet sprake zijn van behoorlijke schade 
als gevolg van overstroming/ wateroverlast 
op minimaal plinthoogte. Het gaat dan om 
schade in woonvertrekken op de begane 
grond. Schades aan kelder, berging en/of 

tuin vallen dus niet onder deze regeling. 
Bij eventuele objectcontrole moet dit aan-
getoond kunnen worden.

Steun voor herstelprojecten
Inmiddels komen bij het NRF ook aanvra-
gen voor fi nanciering van herstelprojecten 
van verenigingen, stichtingen en (andere) 
maatschappelijke organisaties binnen. Deze 
aanvragen worden wekelijks in behandeling 
genomen door de Beoordelingscommissie 
van het NRF, onder leiding van voorzitter 

Tof Thissen. Het NRF beseft dat de indie-
ning van een projectaanvraag veel voorbe-
reiding vergt. Deze projectaanvragen kun-
nen tot 1 oktober 2021 worden ingediend. 
Op de website van het Nationaal Rampen-
fonds (www.giro777.nl) is het formulier ge-
plaatst waarmee een aanvraag kan worden 
ingediend voor fi nanciële ondersteuning van 
kleinschalige projecten. De randvoorwaar-
den voor toekenning zijn ook op de website 
te vinden.

Kinderburgemeester Hidde Sieler overhandigt een Fanboekje 
aan zangeres Emma Kok



In Kerkrade zijn serieuze plannen voor een 
nieuwe school voor voortgezet onderwijs: 
Het Martin Buber.  Met jouw hulp kun-
nen wij de plannen voor Het Martin Buber 
 realiseren!

Om de plannen te realiseren, zijn de steun en 
betrokkenheid van ouders namelijk onmis-
baar. Daarom vragen wij ouders met kinderen 
die op 1 november 2021  10, 11 of 12 jaar 
oud zijn om voor 15 oktober 2021 een ouder-
verklaring afgeven. Dit kan via 
www.hetmartinbuber.nl/ouderverklaring

Met het afgeven van de ouderverklaring  geef 
je aan de plannen te steunen.  Je bent hier-
door niet verplicht je kind naar Het Martin 
Buber te laten gaan.

Antwoord op al je vragen
We kunnen ons voorstellen dat je meer infor-
matie wilt hebben voordat je de ouderverkla-
ring invult. Of misschien heb je de verklaring 
al ingevuld (bedankt!) maar twijfel je nog 
of Het Martin Buber de juiste school is voor 
jouw kind.

Omdat we graag meer over de school willen 
vertellen en je vragen willen beantwoorden, 
organiseren we van 7 tot en met 11 september 
een aantal informatiebijeenkomsten. Tijdens 
deze bijeenkomsten vertellen we  je graag al-
les (maar dan ook echt álles!) over Het Martin 
Buber. Ook beantwoorden we graag alle vra-
gen die je nog hebt.
•  Wil je meer informatie over het onderwijs 

zoals de lesmethode of dagindeling?

•  Twijfel je of je kind met een diploma van 
Het Martin Buber dezelfde mogelijkheden 
en kansen heeft als met een diploma van 
een andere school?

•  Wil je weten wat er gebeurt als je de ouder-
verklaring hebt ingevuld?

•  Heb je hulp nodig bij het invullen van de 
ouderverklaring?

•  Of heb je een andere vraag?

Schrijf je dan in voor één van de informatie-
bijeenkomsten op de dag die jou het beste 
uitkomt! Dit kan via  
www.hetmartinbuber.nl/informatie/
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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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op 
de overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Verleende omgevingsvergunning
Meuserstraat 38 – bouwen opslagruimte 
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Bosveldstraat 72 – verwijderen asbesthou-
dende bitumen
Veldsalie 8 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Kloosteranstelerweg 6 – slopen westvleugel 
carréboerderij
Theaterpassage 83 – verwijderen asbest-
houdende toepassingen
Mirbachstraat 24 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar of 
indienen zienswijze

Voornemen evenementenvergunning
Stadspark – BLOW! 3 september
Markt – Beachvolleybal evenement 4 en 5 
september
Botanische tuin – Diner in de tuin 4 septem-
ber, Muziek in de tuin 5 en 12 september
Bosweg – Rommelmarkt 5 september
Markt, Centrum en route – Eurode Omloop 
12 september
Markt – Pleinconcert Douane Orkest 
Basisschool de Diabolo – Communie 19 
september
Baalsbruggermolen – Eurode Muziekdag 19 
september
Holzbroekstraat – Oktoberfeest kruisboog-
schutterij St. Hubertus Kaalheide
Agatha Gracht – Straatfeest 25 september
Markt, Centrum en route – Viva la Vida run 
26 september
Franciscanerstraat om de fontein – Buren-
dag de Bouwerwei
Museumplein Discovery Museum – Vitaal 
innovatief Meander 28 september 
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Kennisgeving Besluit mobiel breken  bouw- 
en sloopafval 
Van: Sloop en Grondwerken M. Heezen 
B.V.
Locatie: Tunnelweg 98
Datum melding: 9 augustus 2021
Zaaknummer: 2021-206253 

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
Mobiel breken van 17.300 ton metselwerk-
puin in de periode tussen 30 augustus 2021 
en 3 december 2021 gedurende 10 werkda-
gen, op de locatie Tunnelweg 98
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar of 
indienen zienswijze

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeente-
huis. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak 
te maken door een mail te sturen naar 
 gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

BEKENDMAKINGEN

Wil jij echt álles weten over Het Martin Buber? 

Meld je dan aan voor één van de informatiebijeenkomsten in september! 

Volg je ons ook al op Facebook?
www.facebook.com/hetmartinbuber


