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Dertien powervrouwen staan in hun kracht

De eerste dertien deelnemers hebben met 
succes de Empowermenttraining voor vrou-
wen afgerond. In de HuB.Kerkrade vond een 
feestelijke bijeenkomst plaats waar de vrou-
wen in het zonnetje werden gezet. Ze kregen 
een mooi certificaat als tastbaar bewijs dat 
ze de training ‘In je kracht’ van de stichting 
Lezen en Schrijven hebben gevolgd.   

Vrouwen in hun kracht zetten. Daar gaat het 
om in de Empowermenttraining voor vrou-
wen. Door de vrouwen sterker te maken 
wordt hun leefwereld groter en nemen hun 

kansen om deel te nemen aan de maatschap-
pij toe. Projectleider en trainster Petra Melo-
ni: “We proberen de vrouwen op een hogere 
trede van de participatieladder te krijgen. Dat 
kan van alles zijn; vrijwilligerswerk, zingen in 
een zangkoor, mantelzorger worden, deelne-
men aan Nederlandse taalles of computerles 
die de Bibliotheek Kerkrade aanbiedt om je-
zelf verder te ontwikkelen of een nieuwe op-
leiding volgen.”

‘In je kracht’ bestaat uit negen lessen. De 
deelneemsters oriënteren zich op hun toe-
komst en mogelijke vervolgstappen in hun 
ontwikkeling. De vrouwen leren zichzelf be-
ter kennen en waarderen, krijgen zelfvertrou-
wen en worden zich bewust van hun wensen 
en mogelijkheden in de toekomst. Ze onder-
zoeken wat ze kunnen gaan doen om hun 
dromen waar te maken. 

De training staat onder leiding van Petra  
Meloni, programmamaker van de Bibliotheek 

Kerkrade. “Dit zijn hele sterke vrouwen”, 
zegt Meloni. “Ik vind hun prestatie weerga-
loos! Ben ontzettend trots op ze. Ze zijn vaak 
buiten hun comfortzone getreden en dat is 
bewonderenswaardig. Een deel van de vrou-
wen gaat in januari volgend jaar door met de 
vervolgtraining. Daarnaast gaan andere deel-
neemsters deelnemen aan Nederlandse les in 
het Taalhuis van de HuB.” 

De Empowermenttraining voor vrouwen is 
een programma van Vie - Leven in beweging. 
Partners in het project die samenwerken zijn: 
Bibliotheek Kerkrade, de gemeente Kerkrade, 
welzijnsorganisatie Impuls en het Vista Col-
lege. 
De komende tijd worden nog zes nieuwe 
groepen getraind. Petra Meloni: “De kracht 
van de training zit in het samen doen, deel-
nemers en trainsters. Het naar elkaar luisteren 
en ervaringen uitwisselen. Letterlijk weer tot 
jezelf komen en in je kracht gaan staan.”

Vanaf dinsdag 26 oktober is er in Medisch 
Centrum West in Kerkrade-West de moge-
lijkheid om een inenting te krijgen tegen het 
coronavirus. 

Het punt in Kerkrade is één van de pop-up 
locaties van de GGD Zuid Limburg. Ieder-
een kan op deze vaccinatielocaties zonder 
afspraak terecht voor meer informatie over 
de COVID-19-vaccins en een prik. De pop-
uplocatie in de wijk is een uitkomst voor 
mensen die bijvoorbeeld slecht ter been 
zijn of waarvoor de afstand tot een reguliere  

vaccinatielocatie te ver is. Ook het infor-
matiepunt is een welkome aanvulling voor 
mensen met vragen over de vaccins. 

De vaccinatielocatie aan de Kampstraat 45 
is elke dinsdag open tussen 16.00 en 20.00 
uur voor een eerste, tweede of derde prik 
met het Pfizer-vaccin. De GGD Zuid Lim-
burg vaccineert uitsluitend met het Pfizer 
vaccin. Mensen die door een specialist zijn 
uitgenodigd voor een derde prik moeten de 
uitnodiging meenemen. 

Wachttijd tussen vaccinaties 
Tussen de eerste en tweede coronavaccinatie 
moeten minimaal drie weken zitten. Tussen 
de tweede en derde prik (uitnodiging van 
specialist) minimaal vier weken. 

Na een griepprik is de wachttijd minimaal 
zeven dagen voordat men de coronavac-
cinatie kan krijgen. Mensen die eerst een 
coronavaccinatie krijgen, moeten minimaal 
twee weken wachten voordat ze een griep-
prik nemen.

Vaccinatielocatie in West
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Uitreiking jeugdlintjes 'Jód Jedoa!'

Vrijdagmiddag 15 oktober 2021 ontvingen 
negen Kerkraadse kanjers uit handen van 
wethouder Jo Schlangen (Jeugd) het jeugd-
lintje ‘Jód Jedoa!’ 
De gemeente Kerkrade zet hiermee inwo-
ners tussen de 6 en 18 jaar die zich vrij-
willig hebben ingezet voor een medemens, 

een vereniging of voor de gemeente, in het 
zonnetje.

“Ook dit keer ben ik weer trots op deze 
Kerkraadse kanjers! Hun inzet heeft een be-
langrijke maatschappelijke betekenis voor 
onze stad. Zij verdienen het Jeugdlintje ‘Jód 

Jedoa’ dubbel en dwars!” laat wethouder 
Schlangen weten.

De uitreiking was gepland voor april 2020 
en is driemaal uitgesteld vanwege CO-
VID-19. Op verschillende locaties in Kerk-
rade ontvingen de kanjers hun versierselen. 

In 2019 is door de gemeente een oproep 
geplaatst om jongeren voor te dragen. Vorig 
jaar zijn negen jongeren door de selectie-
commissie geselecteerd om het Kerkraads 
jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’ in ontvangst te mo-
gen nemen.

Emma-Lynn 
Schreijen, 17 jaar:
Vanwege haar 
maatschappelijke 
inzet bij de ruil-
winkel, als leidster 
bij de scouting en 
sinds haar achtste 
jaar haar inzet 
als misdienaar en 
later als acoliet 
voor de kerk in 
Eygelshoven. 

Fleur Arends, 
13 jaar:
Sinds haar zesde 
jaar is zij bij 
Canta Young. Zij 
heeft vrijwilligers-
werk gedaan bij 
Op de Bies en 
Koraal. Zij komt 
op en zet zich in 
voor de gepeste 
personen in haar 
omgeving.

Joeri Willems, 
18 jaar:
Vanwege zijn vol-
ledige en vrijwillige 
inzet bij KVC Oranje. 
Hierbij verzorgt 
hij trainingen en 
ondersteunt hij bij de 
ontwikkeling op voet-
balgebied van jonge 
spelers. Door deze 
bijdrage weet hij ook 
de jeugd te binden 
aan de vereniging.

Job Vinders, 
16 jaar:
Vanwege zijn 
deelname sinds 
groep 3 van het 
basisonderwijs 
bij Kiek Theater-
school. Sindsdien 
is hij uitgegroeid 
tot een veelzijdige 
duizendpoot die 
zich op alle fronten 
inzet voor Kiek.

Alain 
Offermans, 
18 jaar:
Vanwege zijn 
buitengewone 
inzet, organisatie 
en betrokkenheid 
bij VC Furos waar-
bij hij een goed 
voorbeeld en een 
enorme stimulans 
is voor anderen. 

Patou Paffen,
13 jaar 
Patou is bekend 
als Living Statue 
artieste. Sinds haar 
achtste jaar zet zij 
zich in voor goede 
doelen. Dit doet zij 
onder meer door 
het geld dat zij als 
levend standbeeld 
heeft ingezameld, 
aan goede doelen 
te doneren. 

Senna Fisscher, 15 jaar, 
Charlotte Reul, 14 jaar 
en Indy Weegels, 16 jaar:
Voorgedragen door GV 
Balans vanwege hun bui-
tengewone inzet als trai-
ners/hulpleiding waarbij 
zij een enorme stimulans 
zijn voor de leden van 
de gymnastiekvereniging. 
Zowel op het gebied van 
de trainingen alsook voor 
de feestelijke activiteiten. 
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De gemeenteraad van Kerkrade heeft het 
bureau Top Onderzoek de opdracht ge-
geven om te onderzoeken hoe inwoners, 
ondernemers, verenigingen en maatschap-
pelijke partners van Kerkrade denken over 
participatie. Top Onderzoek heeft hiervoor 
in overleg met de gemeenteraad een vra-
genlijst opgesteld. U kunt deze vragenlijst 
invullen op www.kerkrade.nl 
Maar waarom is dit onderzoek er eigenlijk? 
En waarom is het belangrijk dat u de vra-
genlijst invult? 
We stelden drie vragen aan Nettie Paul-
Ubachs, raadslid van de gemeente Kerkrade 
en voorzitter van de raadswerkgroep Om-
gevingswet.

Het onderzoek gaat over participatie, maar 
wat bedoelen jullie eigenlijk met participa-
tie? 
Participatie is het meedenken over ontwik-
kelingen in uw straat of wijk, of in de stad 
als geheel. Als voorbeeld: wanneer we als 
gemeente aan de slag gaan met de herin-

richting van een wijk, dan horen we heel 
graag wat de ideeën van de bewoners daar-
over zijn. U kunt als inwoner of onderne-
mer immers vast vertellen wat al goed en 
fijn is in uw straat, wijk of onze stad, maar u 
heeft vast en zeker ook wel ideeën hoe iets 
beter kan. In de vragenlijst ‘Kerkrade aan 
het woord’ komen vragen voorbij, zoals: 
Hoe betrokken voelt u zich bij de gemeente 
Kerkrade? en Bent u bereid om samen met 
de gemeente aan de slag te gaan met plan-
nen en ideeën rondom beter werken, leven 
en wonen?

Wat doen jullie met de resultaten van het 
onderzoek?
De antwoorden op deze vragen geven de 
gemeenteraad inzicht in wat u belangrijk 
vindt als het gaat om participatie. Met deze 
informatie gaat de gemeenteraad vervol-
gens aan de slag om een participatiebeleid 
op te stellen. Dit participatiebeleid is een 
verplicht onderdeel van de nieuwe Om-
gevingswet die in 2022 in werking treedt. 

Daarnaast vindt de gemeenteraad het heel 
belangrijk om te weten of en hoe inwoners, 
ondernemers, verenigingen en maatschap-
pelijke organisaties willen participeren in 
Kerkrade.

Als ik helemaal geen behoefte heb om mee 
te denken of mee te doen, moet ik dan ook 
de vragenlijst invullen?
Deelname is vrijwillig. U moet dus hele-
maal niets. Máár, wij willen graag van zo-
veel mogelijk mensen van Kerkrade weten 
hoe zij over participatie denken. Alleen dan 
kunnen we een participatiebeleid maken 
dat écht bij onze stad past. Dus ook als u 
niet mee wilt denken of mee wilt doen met 
ontwikkelingen in uw straat, wijk of in onze 
stad, dan horen wij dit graag. 
Als we namelijk alleen maar antwoorden 
krijgen van mensen die wel heel actief mee 
willen denken en mee willen doen, dan is 
het resultaat van het onderzoek natuurlijk 
anders dan wanneer ook de mensen die 
niet mee willen doen van zich laten horen. 

Drie vragen aan Nettie Paul-Ubachs over het participatieonderzoek 

Een energiezuinig thuis voor iedereen
U wilt uw huis het liefst zo energiezuinig mogelijk 
maken. Dit is goed voor het milieu maar ook voor uw 
portemonnee. Zonnepanelen kunnen een eenvoudige 
bijdrage leveren aan uw energie besparing. Dit merkt 
u direct op uw energierekening. Via uw gemeente 
financiert u uw zonnepanelen d.m.v. een lening met 
maar 1,5% rente waardoor u direct gaat besparen! 

Wie kan meedoen?
Iedereen kan deelnemen: woningeigenaren (ook met een smalle 
beurs), bedrijven en verenigingen. Ook huurders kunnen meedoen, 
als zij vooraf toestemming krijgen van de eigenaar van de woning.

Kom naar de gratis infoavond
Om u meer informatie te kunnen geven over het zonnepanelen-
project in uw gemeente en wat het voor u betekent, organiseren 
wij samen met Volta Limburg op diverse data een infoavond. Het 
programma start om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur.

Het programma 
De werking van zonnepanelen 
• Het offertetraject 
• Het contract met uw gemeente
• De financieringsmogelijkheden
• De technische schouw 
• De installatie
• Informatie over de btw-teruggave
• Monitoring en garantie

Wij helpen u graag op weg. 
Wilt u meer weten? Meld u aan voor de infoavond via 
voltalimburg.nl/zonnepanelenparkstad. Nadat u zich heeft 
aangemeld ontvangt u van ons een bevestiging via de mail.

U bent uitgenodigd!Meld u aan 
voor onze 

infoavonden

Meld u aan via voltalimburg.nl/zonnepanelenparkstad

Meld u aan voor de infoavond van het zonnepanelenproject
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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 attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Meuserstraat, t.h.v. huisnummer 213 (kadas-
traal perceel L1406) - kappen Fraxinus Excel-
sior
Kaalheidersteenweg 254 - realiseren aanbouw
Schaesbergerstraat (kadastraal perceel 
A6298) - realiseren liftschacht
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Heiluststraat 20G 7 & 20G 8 (kadastraal per-
ceel H2948) - legaliseren garagebox
Seringenstraat 13 - plaatsen dakkapel aan 
voorzijde woning
Caumerstraat 63 - bouwen garage naast wo-
ning en aanleggen inrit
Klarenanstelerweg 2 - bouwen bedrijfshal
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 48 - vernieuwen voorgevel en 
wijzigen winkelfunctie in woonfunctie
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
Voccartstraat (kadastraal perceel F4493) - 
plaatsen erfafscheiding en carports
Rukkerweg 152 - vervangen dakkapel door 
dakraam
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Op de Knip 124 - plaatsen airco zijgevel wo-
ning
Smal Weide, naast hnr. 2 (kadastraal perceel 
N2523) - kappen Acer platanoides
Heerlenersteenweg, naast hnr. 15 (kadastraal 
perceel K2871) - kappen Corylus colurna
Bernard Pothaststraat 12 - kappen conifeer
Gravenweg (kadastraal perceel N2916) – kap-
pen 114 bomen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Prinses Irenestraat 30 - verwijderen asbest-
houdende mantelbuis
Geen 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 milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieu-
beheer
Voor: Uitbreiden van de huidige bakkerij
Locatie: Bakkerij Voncken-Caubo VOF, Wie-
bachstraat 13
Datum melding: 7 september 2021
Zaaknummer: 2021-206839
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Uitbreiden van het huidige pand
- Bereiden van voedingsmiddelen

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 of 
maken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

Alzheimer Café Parkstad

Dinsdag 9 november 2021 bent u van harte 
welkom bij het Alzheimer Café Parkstad.

Deze avond staat het delen van ervaringen in 
de coronatijd en de sociale benadering cen-
traal. De bijeenkomst wordt gehouden in de 
grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, 

Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Aanmelden is 
noodzakelijk. Dit omdat wij nog enkele regels 
in verband met veiligheid voor iedereen willen 
volgen. 
Aanmelden kan via het volgende link: 
https://tinyurl.com/f5zrvb5 of via het secretari-
aat. Deelname is gratis. 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 
uur starten we met het delen van ervaringen uit 
de corona tijd en afhankelijk van de gesprekken 
starten wij na de pauze met het onderwerp so-
ciale benadering. Er is natuurlijk voldoende ge-
legenheid tot vragen stellen en omstreeks 21.30 
uur sluiten we de avond af. 

Op 15 oktober 2021 hebben wethouder 
Schlangen en burgemeester Dassen via een 
livestream het aantal ouderverklaringen ont-
huld! Met 728 ouderverklaringen mag de aan-
vraag voor volwaardig voortgezet onderwijs 
ingediend worden.  
Indienen formele aanvraag, en dan wachten…

Het indienen van de aanvraag bij het Ministe-
rie van Onderwijs staat 28 oktober 2021 op de 
planning. 
Naast het aantal belangstellingsregistraties, 
gaat het bij deze aanvraag ook om het indie-
nen van de zogenoemde ‘kwaliteitsstukken’. 
Hierin is het beoogde onderwijs verder uitge-

werkt. Vervolgens is het wachten op het verlos-
sende woord vanuit Den Haag. 

Het ministerie laat uiterlijk 1 juni 2022 van 
zich horen. Als Kerkrade een positief besluit 
ontvangt, kan Het Martin Buber in augustus 
2023 zijn deuren openen. 

DANKJEWEL!


