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Vier vragen aan Burgemeester Petra Dassen-Housen 
over veiligheid in de wijk Bleijerheide-Nulland

Afgelopen maand zijn er in de wijk Bleijer-
heide-Nulland diverse aanhoudingen ver-
richt, boetes uitgeschreven en meldingen 
van overlast genoteerd. De gemeente Kerk-
rade werkt samen met politie en justitie aan 
het tegengaan van criminaliteit en overlast 
in de wijk Bleijerheide-Nulland. Deze sa-
menwerking is onderdeel van het ‘Aanvals-
plan Bleijerheide-Nulland’.  We stelden vier 
vragen aan burgemeester Petra Dassen-
Housen over het plan om de wijk veiliger 
te maken.

1. Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland, wat is 
dat?
We maken ons als enige tijd zorgen om de 
veiligheid in de wijk Bleijerheide-Nulland. 
Overlast en criminaliteit is iets wat we als 
gemeente absoluut niet willen; in geen en-
kele wijk en op geen enkele manier. We 
hebben daarom samen met politie en justitie 
een plan gemaakt om  onder andere drugs-
overlast, woonoverlast, jeugdoverlast en 
high impact crimes zoals bijvoorbeeld wo-
ninginbraken aan te pakken. Ook verloede-
ring van de wijk heeft hierbij onze aandacht. 

Door deze gezamenlijke aanpak van ge-
meente, politie en justitie willen we Bleijer-
heide-Nulland een veiligere plek maken. Dit 
doen we nadrukkelijk samen met de inwo-
ners van de wijk. Zij weten immers het beste 
wat er speelt en kunnen ons als geen ander 
vertellen waar de politie en handhavers van 
de gemeente aandacht voor moeten hebben.

Van 1 september tot 1 december krijgen 

Bleijerheide en Nulland extra aandacht. Na 
1 december wordt geëvalueerd en wordt 
beoordeeld in welke wijk de aanpak wordt 
vervolgd. 

2. Hoe lang is de gemeente hier al mee be-
zig? En werkt zo’n plan wel?
We zijn hier vanaf 1 september mee bezig 
en doen dat dus samen met politie en jus-
titie. Vanaf dat moment zijn er ook teams 
van handhavers en politie samen op straat te 
zien. Of het werkt? We hebben een tussen-
tijdse meting gedaan en ik ben tevreden met 
de eerste resultaten. Zo zijn er in september 
tien aanhoudingen verricht, werd negen keer 
een proces-verbaal opgemaakt en werden er 
zes jongeren naar Halt verwezen. Ook was 
er één voorgeleiding bij justitie. Er zijn bo-
vendien 140 meldingen geregistreerd door 
politie en handhaving. Hierbij valt op dat de 
meeste meldingen te maken hebben met so-
ciale overlast en verdovende middelen. 

3. Afgelopen maand waren er inloopspreek-
uren in de wijk. Wegens de strengere coro-
namaatregelen kan dit niet meer. Hoe kun-
nen de bewoners van Bleijerheide-Nulland 
de komende tijd dan in contact komen met 
de mensen van de politie en handhaving?
In verband met de aangescherpte corona-
maatregelen zullen de fysieke pop-up mo-
menten in de wijk inderdaad komen te ver-
vallen. Ter vervanging van de goed bezochte 
pop-up momenten gaat de pop-up digitaal. 

Op zaterdag 7 november van 14.00 tot 
16.00 uur vindt de eerste digitale pop-

up plaats voor alle bewoners van de wijk 
Bleijerheide-Nulland. Tijdens dit digitale 
wijkspreekuur kunnen bewoners van de 
wijk online (via MS TEAMS)  in gesprek met 
politie en de gemeente over veiligheid in de 
wijk. Woont u in de wijk, dan kunt u zich 
hiervoor aanmelden via veiligewijk@kerk-
rade.nl  U krijgt vervolgens een link voor 
het online gesprek toegestuurd. Wilt u lie-
ver telefonisch iemand spreken, dan kunt u 
uw naam en telefoonnummer op 7 novem-
ber achterlaten in een afgesloten brievenbus 
op het Maria Gorettiplein. U wordt dan op 
maandag 9  november door iemand van de 
politie of gemeente gebeld.

4. Wat kan ik doen als ik niet bij de digitale 
pop-up aanwezig kan zijn en toch informa-
tie wil delen of overlast wil melden? En hoe 
kan ik in contact komen als ik in een andere 
wijk woon?
Wilt u overlast melden in uw wijk, dan kunt 
u hiervoor terecht via het algemene num-
mer van de gemeente Kerkrade via 14-045. 
Voor het melden van drugsoverlast heeft de 
gemeente een drugsmeldpunt.  Heeft u in-
formatie of wilt u melding maken van:
•  het openlijk verhandelen of gebruiken van 

drugs?
•  het (vermoedelijk) kweken van hennep?
•  andere klachten die te maken hebben met 

drugsoverlast?

Neem dan contact op met 045-567 63 00 
of drugsoverlast@kerkrade.nl. U kunt hier 
anoniem uw informatie delen. Uw gegevens 
zullen nooit bekend worden gemaakt. 
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Zuid-Limburg zet in op bouwen naar behoefte 

Wethouders Vankan (Valkenburg aan de 
Geul), Hendrix (Stein) en Weijers (Kerk-
rade) hebben op 13 oktober de collega-
wethouders Wonen / Volkshuisvesting een 
voorstel toegestuurd om het Zuid-Limburg-
se woonbeleid te actualiseren. Deze drie 
wethouders hebben een regionaal coördi-
nerende rol op het gebied van woonbeleid 
in de regio’s Maastricht-Heuvelland, Weste-
lijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. 

De nieuwe Zuid-Limburgse visie op wonen 
gaat “Bouwen naar behoefte” heten. Voor 
woningbouwplannen die voorzien in de 

behoefte én maatschappelijke meerwaarde 
opleveren wordt de verplichte compen-
satie losgelaten. Daarnaast komt er meer 
maatwerk: Er zijn namelijk niet alleen over-
eenkomsten in Zuid-Limburg, maar ook de 
nodige verschillen. De nieuwe visie biedt 
de mogelijkheid om meer naar de speci-
fi eke behoeften in bepaalde delen van Zuid-
Limburg te kijken. Daartegenover staat dat 
bestaande woningbouwplannen die niet 
(meer) voorzien in de huidige en toekom-
stige woonbehoefte geschrapt of aangepast 
moeten worden. 

Inspelen op behoefte 
Met deze nieuwe visie willen gemeenten 
de bouw van woningen waar dringend be-
hoefte aan is stimuleren: Betaalbaar, fl exibel 
en in kernen en centra nabij voorzieningen. 
Door te bouwen voor bijvoorbeeld senio-
ren ontstaat er doorstroming, waar starters 
en middeninkomens van profi teren. In de 
nieuwe visie is ook aandacht voor de be-
staande woningvoorraad, het hergebruik 
van bestaand waardevol vastgoed en het ge-
zamenlijk optrekken van de Zuid-Limburgse 
gemeenten, provincie Limburg en Rijksover-
heid. 

Procedure 
In de zomerperiode hebben de gemeente-
raden in Zuid-Limburg van de colleges van 
B&W een evaluatierapport over het Zuid-
Limburgs woonbeleid ontvangen. Dit rap-
port is in september ook besproken met 
marktpartijen en woningcorporaties. Me-
dio november wordt het voorstel voor de 
nieuwe visie met alle wethouders wonen 
in Zuid-Limburg besproken, waarna de ge-
meenteraden in december het voorstel tege-
moet kunnen zien. Het beleid kan dan vanaf 
januari 2021 ingaan. 

Aanpak laaggeletterdheid: taal en de regie over je gezondheid

Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor 
dat we mee kunnen doen in de maatschappij. Helaas wo-
nen in Kerkrade nog steeds veel mensen die moeite heb-
ben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kun-
nen zich niet goed redden in een maatschappij waarin taal 
zo belangrijk is. Daarom is het belangrijk dat we hier met 
zijn allen iets aan doen. 

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven heeft 
dit grote gevolgen voor hun persoonlijke leven. Want taal 
kom je overal tegen, bijvoorbeeld als je informatie wilt op-
zoeken over je gezondheid. 

Zelf keuzes maken over gezondheid en zorg
Als je goed kunt lezen en schrijven, is het gemakkelijker 
om informatie over gezondheid, ziekte en zorg te vinden 
en te begrijpen. Als je deze informatie goed begrijpt, kun 
je ook veel beter zelf keuzes maken over je gezondheid: je 
hebt zelf de regie.  

Als je zelf informatie over je gezondheid kunt opzoeken, 
hoef je minder vaak naar de dokter voor hulp. Als je toch 
naar de dokter moet, kun je je beter voorbereiden op je 

bezoek door informatie te lezen. Zo weet je welke vragen 
je kunt stellen. Ook is het gemakkelijk als je de adviezen 
van de dokter zelf kunt opschrijven. 

Goed kunnen lezen en schrijven helpt je om beter voor 
jezelf te zorgen. Daarom is het heel belangrijk om hulp 
te zoeken wanneer je lezen en schrijven moeilijk vindt, of 
hulp te bieden wanneer je merkt dat iemand in je omge-
ving moeite heeft met taal. 

Hoe kun je helpen? 
Merk je in je omgeving dat iemand vaak smoesjes gebruikt 
wanneer hij of zij iets moet lezen of schrijven? Grote kans 
dat deze persoon moeite heeft met taal en jouw hulp en 
steun goed kan gebruiken. Ga het gesprek met deze per-
soon aan, vertel dat hij of zij zich niet hoeft te schamen en 
dat je nooit te oud bent om te leren. 
Moedig hem of haar aan om hulp te zoeken, in Kerkrade 
zijn genoeg plekken zijn waar iedereen welkom is voor 
hulp om beter te leren lezen en schrijven.
Kijk op www.kerkrade.nl/taal voor meer 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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
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

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.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Margrietstraat 10 – verbreden bestaande inrit 
en kappen boom 
Hamstraat/Locht (kadastrale percelen M429 
& K3112) – rooien 29 bomen en bosplantsoen
Herenanstelerweg 5- bouwen bedrijfshal voor 
opslag
Voorterstraat 247 – tijdelijk (36 maanden) 
plaatsen prefab containerunit voor zuiverings-
installatie
Brandtstraat 9 – bouwen tuinhuis
Lichtenbergstraat 34 - verbouwen kantoor-
pand tot levensloopbestendige woning
Vinkerstraat (kadastrale percelen L2093 & 
L2094) - bouwen twee vrijstaande levensloop-

bestendige woningen en aanleggen twee inrit-
ten
Burg. Dohmenplein thv hnr. 4 & 18 – kappen 
2 Fraxinus excelsior
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Kaalheidersteenweg 31 – uitbreiden woning
Eygelshovergracht (kadastraal perceel L1122) 
– bouwen woning
Maria Gorettistraat 160 – bouwen woning
Prinses Margrietstraat 10 – verbreden be-
staande inrit en kappen boom
Marktstraat 51 – renoveren gevels en gebrui-
ken gebouw als sportfunctie
Laurastraat 21 – her- en verbouwen woning
Steenbergstraat 27 – plaatsen 2 bouwketen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunning
Strijthagenweg 151 – bouwen bijkeuken en 
erker
Rolduckerstraat (kadastraal perceel B10574) – 
bouwen woning 
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Straterweg parkeerterrein naast huisnummer 
51 – realiseren publieke laadpaal voor elektri-
sche voertuigen

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Het is de Week van de Pleegzorg, de week 
waarin we extra veel aandacht besteden aan 
pleegzorg in Nederland. Wist u dat er in Ne-
derland zo’n 23.000 kinderen bij pleegou-
ders wonen? Hoewel we het laatste jaar een 
kleine stijging hebben gezien in het aantal 
pleegouders, komen we helaas nog steeds 
pleegouders tekort. 

Pleegzorg
Pleegzorg is het tijdelijk opvangen van een 
kind van iemand anders. Het kan gebeuren 
dat een kind voor korte of langere tijd niet 
thuis kan wonen. Bijvoorbeeld omdat de ou-
ders psychische of sociale problemen heb-
ben, of om andere redenen tijdelijk niet voor 
hun kind kunnen zorgen. Wanneer blijkt dat 
een kind niet langer in het eigen gezin kan 

wonen, wordt er gezocht naar een andere 
oplossing. Pleegzorg is dan de eerste keuze, 
omdat deze vorm van opvang het dichtst bij 
de natuurlijke gezinssituatie blijft.

Verschillende vormen
Pleegzorg bestaat in alle soorten en maten. 
Zo kunt u denken aan langdurige, voltijd 
pleegzorg waarbij u voor langere tijd op-
vang biedt aan een kind of aan crisispleeg-
zorg waarbij u er juist bent voor het kind in 
de tijd van crisis. Maar bijvoorbeeld ook aan 
deeltijd pleegzorg, waarbij u bijvoorbeeld 
opvang biedt in de weekenden. Er is heel 
veel mogelijk.

Interesse in het pleegouderschap
Als u interesse heeft in het pleegouderschap, 

is een eerste stap het aanvragen van informa-
tie. Dat kan via een van de pleegzorg orga-
nisaties in Zuid-Limburg. Onderstaand vindt 
u de contactgegevens van deze organisaties.

XONAR
www.xonar.nl
pleegzorg@xonar.nl
043 – 6045555

Scoor Pleegzorg
www.scoorpleegzorg.nl
info@scoorpleegzorg.nl
045 - 8200222

William Schrikker Pleegzorg
www.williamschrikker.nl
088 - 5260000

Opent u uw wereld voor een pleegkind?


