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Activiteiten voor jongeren die zorgen

Van 1 tot 7 juni organiseert de gemeente Kerkrade, samen met 
Impuls Kerkrade en het Steunpunt voor Mantelzorgers, verschil-
lende activiteiten voor jongeren die zorgen. 

Bijna een kwart van alle jongeren in Nederland 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, beperking, depressie of verslaving? En maak je je daar-
door 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 mantelzorger!

“In de eerste week van juni zullen er diverse leuke activiteiten 
plaatsvinden voor jongeren die zorgen. De gemeente Kerkrade wil 
deze jongeren namelijk graag, in samenwerking met Impuls Kerk-
rade en het Steunpunt voor Mantelzorgers, in het zonnetje zetten”, 
aldus wethouder Jongen (Wmo). Wethouder Schlangen (Jeugd- en 
jongerenwerk): “Het doel is dat deze jongeren zich hier kunnen 
ontspannen en andere jongeren kunnen ontmoeten die ook zorgen. 
Natuurlijk zal er met al deze activiteiten rekening worden gehouden 
met de geldende coronamaatregelen." 

Het programma
Op dinsdag 1 juni zal de Week van de Jonge Mantelzorger van start 
gaan. De aftrap zal om 16:00 uur te zien zijn op Youtube. Voor de 
link kun je de gemeentelijke facebookpagina in de gaten houden. 
Bij deze aftrap zullen onder andere wethouder Jongen (Wmo) en 
wethouder Schlangen (Jeugd- en jongerenwerk) aanwezig zijn. Ook 
zal Pepijn Caumon, het gezicht van dit project en tevens zelf jonge 
mantelzorger, aanwezig zijn bij de aftrap.

Op de dag na de aftrap zal er een gezellige middag in de speeltuin in 
het Stadspark worden georganiseerd. Zowel kinderen als hun ouders 
kunnen hier een ontspannen middag beleven middels verschillende 
activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen en ouders in gesprek gaan 
met mensen van het Steunpunt voor Mantelzorgers.

Op donderdag 3 juni vindt om 15:30 uur het gratis webinar 
‘KRACHTIG & kwetsbaar’ plaats. Presentatrice Vivian Lataster gaat 
in gesprek met jonge mantelzorgers. Hun ervaringen en wensen 
staan centraal. Deelname aan het webinar is zowel waardevol voor 
jonge mantelzorgers als voor iedereen die in zijn of haar (vrijwilli-
gers)werk of privé betrokken is bij een jonge mantelzorger. 
Aanmelden kan tot 27 mei via: www.knooppuntinformelezorg.nl/
nieuws/meld-u-aan-webinar-krachtig-kwetsbaar-donderdag-3-juni

Op vrijdag zal er een chill middag en chill night met een fi lm en 
pizza worden georganiseerd. De chill middag is bedoeld voor kin-
deren van 6 t/m 12 en de chill night voor jongeren van 13 t/m 18 
jaar. De deelnemers kunnen kiezen voor activiteiten zoals muziek 
luisteren, TikTok video’s maken en gezamenlijk gamen. Tijdens deze 
avond kunnen de jongeren met elkaar praten en ervaringen uitwisse-
len. Als laatste zal er op zaterdag een uitje naar het blotevoetenpad 
in Brunssum worden georganiseerd. Jongeren kunnen hier op een 
laagdrempelige manier in contact komen met andere jongeren die 
zorgen en een leuke tijd beleven.

Na afl oop van de activiteiten krijgen alle jongeren die zich hebben 
ingeschreven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers een goodiebag 
mee naar huis.

Aanmelden
Hieronder is een overzicht van alle activiteiten te zien. Mocht je je 
voor een (of meerdere) van de activiteiten willen aanmelden, mail 
dan naar: dverbocht@impulskerkrade.nl

Datum Activiteit Tijdstip Locatie

Dinsdag 1 juni Aftrap Week van de Jonge Mantelzorger 16:00 Te bekijken via Youtube

Woensdag 2 juni Middag in de speeltuin 13:00 – 16:00 Stadspark 

Donderdag 3 juni Webinar KRACHTIG & kwetsbaar 15:30 Online aanmelden via: 
   https://www.knooppuntinformelezorg.nl/nieuws/meld-u-
   aan-webinar-krachtig-kwetsbaar-donderdag-3-juni

Vrijdag 4 juni Chill middag 6 t/m 12 jaar 15:30 – 17:30 Jongerencentrum The Dream
 Chill night13 t/m 18 jaar 18:00 – 20:00 Jongerencentrum The Dream

Zaterdag 5 juni Blotevoetenpad 6 t/m 12 jaar & 12.00 – 15.00 Blotevoetenpark Brunssum
 13 t/m 18 jaar   Opstapplaats: Rodahal
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Veel lessen geleerd door Europese subsidie UIA

In oktober 2017 kreeg het unieke project 
SUPERLOCAL – Super Circular Estate In 
Bleijerheide, een Europese subsidie van 
UIA (Urban Innovative Actions) van 5 mil-
joen euro. Op 30 april is de offi ciële sub-
sidietermijn verlopen en dus tijd om de 
balans op te maken (het project en ook de 
afhandeling van de subsidie lopen nog door 
tot in 2022). 

Doelen en hergebruik
De doelen voor het gebied waren heel hoog: 
hergebruik alles wat vrij komt in het gebied 
in dit gebied zelf. Door het krijgen van de 
subsidie konden meerdere experimenten 
worden gedaan in het belang van de toe-
komst. Aan grondstoffen kan men steeds 
moeilijker komen. In het project zijn nieuwe 
manieren bedacht en getest om materialen 
zoals beton, bakstenen en hout opnieuw te 
gebruiken voor de bouw van woningen en 
de aanleg van het openbare gebied.

Behouden van gemeenschapsgevoel
Bij hergebruik wordt snel gedacht aan mate-
rialen. Er was nog een andere hoge ambitie, 
namelijk het ‘hergebruiken’ van de manier 
waarop mensen in het gebied samenleefden, 
de sfeer, het gemeenschapsgevoel. Wethou-
der Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Wo-
nen/Openbare Ruimte) licht toe: “We heb-
ben oud-bewoners van de fl ats gevraagd om 
terug te keren in het gebied. 
Daarnaast is er een Klankbordgroep opge-
richt met omwonenden, voormalige bewo-
ners, de bewoners van de 15 grondgebon-
den woningen en eventuele toekomstige 
bewoners die actief meedenken over de 
plannen voor het gebied. Ook komen er 
meerdere faciliteiten waar bewoners elkaar 
kunnen treffen en activiteiten kunnen onder-
nemen.”

Geleerde lessen
Het afbreken van de laatste twee fl ats werd 
niet zoals normaal gedaan. De materialen 
werden beschreven en opgeslagen. Ook 
werden er meerdere appartementen in zijn 
geheel spectaculair en baanbrekend ‘los 
gezaagd’ en daarna uitgehesen. Eén appar-
tement was de basis voor het zogenaamde 
Expogebouw. 
De lessen die hiermee werden geleerd, zijn 
gebruikt voor het bouwen van drie proefwo-
ningen (Feniks-3). Hiervoor werd het andere 

appartement gebruikt. De nieuwe aanpak 
heeft veel informatie gebracht. Door dit in 
ons land, maar ook in het buitenland te de-
len, kan iedereen gebruik maken van de ge-
leerde lessen. 

Samenwerkende partners
In het project werken maar liefst twaalf 
partners intensief samen: HEEMwonen, ge-
meente Kerkrade, IBA Parkstad, Stadsregio 
Parkstad Limburg, Dusseldorp Infra, Sloop 

en Milieutechniek B.V., Bouwbedrijven Jon-
gen (Koninklijke VolkerWessels onderne-
ming), Waterleiding Maatschappij Limburg 
(WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), 
gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, 
Zuyd Hogeschool en branchevereniging 
VERAS

Hoe staat het project er nu voor?
De 15 grondgebonden woningen zijn in-
middels bewoond. Het waterfabriekje van 
de waterkringloop is aangebracht. De ko-
mende maanden wordt er hard gewerkt aan 
de openbare ruimte. 
De fl at met de 114 woningen krijgen steeds 
meer vorm. In 2022 zullen de werkzaamhe-
den van het project klaar zijn. 

Super Circular Estate ontving ook nog een 
Europese subsidie vanuit Life Water Adapt 
voor de waterkringloop. Tevens werd het 
project winnaar van de Nederlandse bouw-
prijs en The Innovation in Politics Award. 

Wilt u meer weten over SUPERLOCAL? 
Ga dan naar www.superlocal.eu en/of de 
Facebook-, Twitter-, en LinkedInpagina van 
het project. 
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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
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Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Dr. Nolensstraat 21 – realiseren dakterras
Piusstraat 24A – wijzigen voorgevel
Winricusstraat 54 – bouwen berging
Prins Bernhardstraat 42 – plaatsen geluids-
wand
Veldhofstraat 103 – aanleggen inrit
Elbereveldstraat 4A – plaatsen dakkapel voor-
zijde woning
Dirk Zweepstraat 30 – verwijderen draagmuur
Kaalheidersteenweg 59 – verwijderen draag-
muur

Wiebachstraat 3F – handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening voor stallen en ver-
kopen van auto’s 
Wijngracht 64 – wijzigen kozijn
Pastoor van der Heijdenlaan 52 – bouwen ga-
rage
Willem Alexanderstraat 36 – vergroten wo-
ning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Singelweg 5A – het tijdelijk (5 jaar) plaatsen 
van units voor uitbreiding kinderdagverblijf
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Veldhofstraat 121 – aanleggen inrit

Kruisstraat (kadastraal perceel E6397) – kap-
pen 7 bomen (esdoorn, es, prunus)
Leliestraat 30 – kappen Ceder
Marktstraat 51 – plaatsen handelsreclame
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Rimburgerweg 40 – slopen panden
Clarastraat 10D – verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Vorige week is de eerste digitale nieuwsbrief 
van Het Martin Buber rondgestuurd.

Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen, 
maar wilt u wel op de hoogte blijven van alle 
nieuwtjes rondom Het Martin Buber? 
Ga dan naar www.beleefwatjeleert.nl en 
meldt u aan voor deze nieuwsbrief. U krijgt 
de laatste nieuwtjes en belangrijke informa-
tie over Het Martin Buber dan vanzelf in uw 
mailbox.

Wilt u meer weten over Het Martin Buber, 
maar lukt het u niet om naar de website te 
gaan of u aan te melden voor de digitale 
nieuwsbrief? 
Bel dan 14 045 en vraag naar Frank Rama-
kers. 

1e Digitale nieuwsbrief Martin BuberErvaar je overlast? 
Geef het door!

Ervaar je overlast in je buurt of wijk? Om dit 
aan te pakken en de leefbaarheid te verbete-
ren, vragen we je om deze overlast te melden.

Wat is overlast?
Overlast is natuurlijk een breed begrip. Het kan 
gaan om (beginnende) criminaliteit die om aan-
pak vraagt of overlast die de leefbaarheid en/
of veiligheid in je buurt of wijk bedreigt. En-
kele voorbeelden zijn geluidsoverlast, blaffende 
honden, jeugdoverlast en/of drugsoverlast. Het 
gaat NIET om meldingen die te maken hebben 
met de openbare ruimte zoals een los liggende 
stoeptegel. 

Hoe kun je overlast melden?
Overlast in je wijk of buurt kun je melden via 
het formulier op de website: 
www.kerkrade.nl/meldpunt-overlast
Lukt dit niet, dan kun je ook mailen naar 
overlast@kerkrade.nl 
of bellen naar 045 - 567 63 00. 
Let op: Het meldpunt Overlast en het Meldpunt 
Drugsoverlast zijn samengevoegd. Er is dus nog 
maar één meldpunt waar je terecht kunt.

Als je wilt dat wij de overlast ook zelf vaststel-
len, bel dan de meldkamer handhaving. De 
BOA’s komen dan een kijkje nemen. Via het 
nummer 045-567 63 48 (maandag t/m zaterdag 
van 8.00-22.00 uur). Bij spoed, in de nacht of 
op zondag bel je de politie.

Wat gebeurt er na ontvangst van een melding?
Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst 
van je melding. Je melding wordt beoordeeld. 
Daarna krijg je bericht wat we met de melding 
doen. Het is onze inzet om de overlast te beëin-
digen. Je kunt je melding ook anoniem doen, in 
dat geval ontvang je echter geen bericht wat we 
met de melding doen.


