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Afscheid
Drie wethouders in Kerkrade zwaaien af.
Bert Bejas (70), Leo Jongen (63) en Huub
Wiermans (74) kijken in een afscheidsinterview terug op respectievelijk 4, 12
en 8 jaar als bestuurder van de gemeente
Kerkrade. De ontmoeting is in de Botanische
Tuin en net als in het college van B & W is de
grap nooit ver weg.
Heren, het zit erop. Hoe kijken jullie terug?
Leo Jongen: “Ik heb ervan genoten. De drie
perioden als wethouder beschouw ik als de
mooiste tijd van werken in mijn leven. Het
was een fantastische tijd in een prachtige
stad met in verschillende periodes geweldige
teams. In Kerkrade wordt hard gewerkt, maar
op zijn tijd ook goed gelachen.”

“In Kerkrade wordt hard
gewerkt, maar op zijn
tijd ook goed gelachen”
Leo Jongen
Huub Wiermans: “Voor mij was het in 2014
in eerste instantie wennen en aanpassen, want

ik kwam uit het bedrijfsleven en daar geldt
een andere mores. Dat lukte snel. In twee
bestuurlijke periodes hebben we een aantal
majeure projecten aangepakt die de stad hebben veranderd. We hebben resultaten geboekt
en plezier gemaakt. Dat maakt dat ik met
voldoening terugkijk.”

inmiddels hebben we al 1.000 kinderen bereikt die weer kunnen meedoen door gebruik
te maken van de regelingen van de Stichting
Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur."

Bert Bejas: “Ik ben er niet trots op, maar ik ben
gestart in een onzekere, financiële tijd. Aan het
einde van mijn termijn kan ik zeggen dat ik,
Bert Bejas: “Het klinkt misschien een beetje met dank aan de ambtenaren, mijn collega’s
soft, maar dat maakt me niet uit; ik ben dank- en de gemeenteraad, een financieel gezonde
baar dat ik de kans om wethouder te worden gemeente achter laat.”
heb gekregen. Na 49 jaar als ambtenaar te
hebben gewerkt in Kerkrade was dit een mooi Huub Wiermans: “Je bent te bescheiden, Bert.
slot.”
Daar heb jij voor gezorgd. Zeg dat maar gerust.”
Waar zijn jullie het meest trots op?
Leo Jongen: “Klopt. Bert zegt dat niet over
Leo Jongen: “De uitbreiding van de zichzelf, maar Kerkrade zit er dankzij Berts
WMO-taken, ondanks de kortingen. De brede kennis en kunde meerjarig financieel goed bij.
aanpak van eenzaamheid in Kerkrade. En op En dat met alle grote investeringen die we in
het feit dat we als college een andere, integrale, coronatijd hebben gedaan.”
kijk op gezondheid hebben ontwikkeld. Ook
wel bekend als Vie - Leven in beweging.”
Privé kenden Bert en zijn vrouw de afgelopen
jaren op het gebied van gezondheid de nodige
Huub Wiermans: “Het armoede- en schulden- tegenslag. Zijn collega’s in het bestuur waren
beleid dat we in 2014 hebben ontwikkeld en er altijd om hem op te vangen. Dat raakt hem
uitgevoerd. Destijds was de analyse dat 1.400 opnieuw als hij eraan terugdenkt. “In de afgekinderen in Kerkrade in armoede opgroeien in lopen vier jaar heb ik er vrienden bij gekregen,
gezinnen met grote schuldenproblematieken. eerlijk waar. Dat klinkt klef, maar ik bedoel het
We hebben hard gewerkt om deze gezin- wel zo. Ik zeg het ronduit en laat het ook niet
nen uit de financiële problemen te krijgen en los.”

Het Stadsjournaal is een uitgave van de
gemeente Kerkrade en komt tot stand
onder verantwoordelijkheid van Team
Communicatie & Marketing, Domein
Bestuur.
Met het Stadsjournaal willen wij u graag
zo goed mogelijk informeren over
gemeentelijke aangelegenheden.
De pagina wordt zorgvuldig
samengesteld.
Het is echter altijd mogelijk dat er een
foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse
artikelen een informatief karakter.
Er kunnen geen rechten worden ontleend
aan de teksten. De artikelen staan ook op
www.kerkrade.nl Het emailadres is:
gemeentehuis@kerkrade.nl

Van links naar rechts Leo Jongen, Huub Wiermans en Bert Bejas.

www.kerkrade.nl

Had er iets beter gekund?
Leo Jongen: “Het genereren van meer
vrijwilligers, ondanks de corona-tijd.
Door de individualisering en de vergrijzing blijft het aanbod achter bij de
vraag. De kracht van Kerkrade is altijd het
vrijwilligersbestand geweest en de
verenigingen en instellingen, het sociale
middenveld, die op vrijwilligers draaien.
Jammer dat we dat niet beter van de grond
hebben kunnen krijgen.”
Huub Wiermans: “Dingen kunnen altijd
beter, maar de vraag is of je het maximale
hebt gedaan om de gestelde doelen te
realiseren. Dat laatste is wat mij betreft
het geval.”
Bert Bejas: “Als wijkwethouder Oost had
ik graag aan instellingen en organisaties
beter willen uitleggen wat de gemeente
Kerkrade allemaal goed doet. Te vaak
stuitte ik op een kritische houding jegens
het bestuur. Mensen zijn vaak negatief
over Kerkrade en dat vind ik jammer.
Kijk eens naar wat er hier allemaal gebeurt, hoe rijk het verenigingsleven is, dat
negativisme is helemaal niet nodig.”

uitgegaan. Kijk maar naar alle grote
projecten die zijn ontwikkeld: Vie, het
Centrumplan, Rolduckerveld, SUPERLOCAL,
Flexiforum, etc. Het Centrumplan en
Vie zijn de grootste stedenbouwkundige
projecten die sinds de Tweede
Wereldoorlog in Kerkrade zijn uitgevoerd. Dus we laten wel wat achter. Dat wil niet zeggen dat we nu
comfortabel
achterover
kunnen
leunen, maar toch, het is een geweldige
prestatie die we met zijn allen hebben
gerealiseerd.”

“De stad is vanaf 2014
op een geweldige
manier vooruitgegaan”
Huub Wiermans

Leo Jongen: “Daarbij wil ik aantekenen
dat we als gemeentebestuur de mens
nooit uit het oog zijn verloren. De balans
tussen stenen en de situaties bij mensen
achter de voordeur hebben we altijd bewaakt.”

Hoe laten jullie Kerkrade achter?
Huub Wiermans: “De stad is vanaf
2014 op een geweldige manier voor-

Bert Bejas: “De stad is de laatste 7, 8
jaar uit haar as herrezen. Er zijn meer
inwoners dan in het verleden positief

Van links naar rechts Bert Bejas, Huub Wiermans en Leo Jongen.

over de stad. Je hoort het overigens ook
van mensen buiten de stad. Bezoekers uit
Landgraaf, Heerlen en Brunssum vertellen
me dat Kerkrade zo positief is veranderd.”
Huub Wiermans: “Ik hoor wel nog vaak:
‘Het is geweldig in het centrum, maar in
de wijken missen we nog dit, dit en dat’.
We hebben nog een aantal slagen te maken om de mensen in de wijken ervan te
doordringen dat ontwikkelingen in het
centrum van positieve invloed zijn op de
wijken en dat er in die wijken ook veel is
gebeurd en zal gebeuren.”
Leo Jongen: “Kijk naar de infrastructuur
en de zaken die de woningcorporaties
samen met de gemeente in de wijken
hebben gedaan, dat is gigantisch. Kijk
naar Kerkrade West, ‘t Westhoes en de
verduurzaming van de woningen daar,
de Sportboulevard op de Rodaboulevard,
Erensteinerveld, ‘t Sjevemet Hoes. We investeren in de wijken. Alleen, we moeten
er beter over communiceren.”
Hoe zien jullie de toekomst van Kerkrade?
Leo Jongen: “Positief. Kerkrade blijft
een zelfstandige gemeente. Een ideale
gemeente om het contact tussen burger
en politiek op te zoeken.”

Huub Wiermans: “Ik ben er niet zo zeker
van dat er op termijn geen herindeling
plaatsvindt. Niet dat ik daar overigens een
voorstander van ben. Je kunt niet uitsluiten
dat op termijn zodanige grote druk wordt
uitgeoefend dat er één grote Parkstad
gemeente wordt geformeerd. Dan wordt
het gewoon vanuit de overheid opgelegd.”
Bert
Bejas:
“De
identiteit
van
Kerkrade blijft intact, daar maak ik me
helemaal geen zorgen over. Weet je
waar het om gaat: we moeten elkaar
wat gunnen in Parkstad. Laat Heerlen de
centrumgemeente in Parkstad zijn en laat
de gemeenten eromheen elkaar ondersteunen. Kerkrade is met bijna 50.000
inwoners een modelgemeente.
Modelgemeenten kunnen financieel hun
kop boven water houden en zijn goed
bestuurbaar. Hier weet de linkerhand nog
wat de rechterhand doet. Als je groter
bent weet je dat vaak niet meer.”

“De identiteit van
Kerkrade blijft intact”
Bert Bejas
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Leen een elektrische fiets in Parkstad: opening Velocity

Uitgave
18 mei 2022

Adresgegevens
Op woensdag 11 mei is met een feestelijke
opening Velocity gestart: een nieuw deelsysteem met elektrische fietsen. Tussen 9.30 en
12.30 uur was een promoteam op pad om
geïnteresseerden wegwijs te maken in het
gebruik van de tweewielers. De eerste fietsers kregen een voucher waarmee de e-bike
uitgeprobeerd kon worden. De 21 nieuwe
stations in Parkstad sluiten aan op de reeds
bestaande honderd stations in regio Aken.
Het project wordt betaald met steun uit de
Regio Deal Parkstad Limburg.
Waarom Velocity?
Wie met het openbaar vervoer naar werk of
opleiding gaat, kan voortaan snel en eenvoudig het laatste stukje met de e-bike afleggen.
Voor een dagtripje is de elektrische deelfiets
ook heel geschikt. Mooi meegenomen is dat
Velocity mensen aanspoort de auto vaker
te laten staan en zo ook zorgt voor minder

CO2-uitstoot en te veel auto’s in de kernen
van steden en dorpen.
Waar staan de e-bikes?
Velocity heeft momenteel 21 deelstations in
Parkstad. Acht van de stations staan in Heerlen, zes in Kerkrade, twee in Beekdaelen en
Voerendaal en één in Landgraaf, Brunssum
en Simpelveld. De stations zijn gelegen bij
OV-knooppunten. Voor Kerkrade gaat het om
de locaties:
- Bedrijventerrein Dentgenbach
- Treinstation Eygelshoven-Hopel
- Treinstation Chevremont
- Kerkrade-centrum, Martin Buberplein
- Bushalte Parkstad Limburg Stadion, Locht
- Bushalte Ursulastraat Bleijerheide
Hoe werkt het?
Reserveren en betalen gebeurt via een app.

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

De kosten bedragen straks € 1,50 per half
uur. Bij een gemiddelde snelheid van twintig kilometer per uur (inclusief oponthoud
bij stoplichten etc.) kan een fietser in die
tijd zo’n tien km afleggen. Vooraf registreren is noodzakelijk. Dit kan door de Velocity
Mobility-app te downloaden uit de app-store
of via www.velocity-limburg.nl De minimumleeftijd voor registratie is 18 jaar. Jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig.

Publiek kan deze vergadering volgen via de
livestream thuis of in de Burgerzaal van het
raadhuis. Normaal kan dit op de publieke
tribune van de raadszaal, maar die is voor deze
bijzondere vergadering gereserveerd voor genodigden.
Via livestream is de vergadering te volgen via
de gemeentelijke website www.kerkrade.nl.
U dient hiertoe op de website te kiezen voor
‘bestuurlijke informatie’ en dan klikken op de
button voor het raadsinformatiesysteem.
De stukken die bij de vergadering horen, liggen een week van tevoren ter inzage in het

stadskantoor, Markt 33. Deze zijn eveneens te
raadplegen via het raadsinformatiesysteem.
Agenda
In deze eerste inhoudelijke raadsvergadering
staan een aantal belangrijke punten op de
agenda:
• Benoeming wethouders
Bij dit punt worden de nieuwe wethouders
benoemd, die tijdens de nieuwe bestuursperiode deel uit gaan maken van het college
van burgemeester en wethouders.
• Benoeming nieuwe raadsleden
Doordat er ook wethouders benoemd gaan
worden, die in maart als raadslid benoemd
zijn, komen er na de benoeming van de
wethouders plekken in de raad vrij. Voor die
lege plekken worden nieuwe raadsleden benoemd.
• Invulling raadscommissies, overige commissies en werkgroepen
Er worden een aantal besluiten genomen,

waarbij wordt bepaald welke raads- en
commissieleden in welke commissies en
werkgroepen zitting gaan nemen.
worden de nieuwe wethouders benoemd,
die tijdens deze nieuwe bestuursperiode
deel uitmaken van het college.
De actuele agenda van de raadsvergadering is
online te vinden via www.kerkrade.nl.
De agenda’s van de raads- en commissievergaderingen worden niet meer volledig
gepubliceerd in het Stadsjournaal. In het
verleden gebeurde het regelmatig dat de
agenda’s nog wijzigden na publicatie. Daarom
kunt u het beste vlak voor de datum van de
betreffende vergaderingen op onze website
kijken voor de meest actuele informatie. De
definitieve agenda’s worden online geplaatst
zodra deze vastgesteld zijn.

Aanvragen omgevingsvergunning
Oranjestraat 5 - aanbrengen zonnepanelen
Begoniastraat 15 - verbouwen kapsalon tot appartement
Hoofdstraat 63 - uitbreiden woning
Haanraderweg 9 - bouwen carport
Pannesheiderstraat 19 - wijzigen horecabestemming naar wonen begane grond, verbouwen bestaande woning op eerste verdieping en toevoegen
woning tweede verdieping
Olmenplein 19 - verbouwen garage tot leefruimte
voor vergroten woning, bouwen nieuwe garage en
werkplaats en wijzigen bestaande inrit
Heiveldstraat 51 - uitbouw bestaand woonhuis
over 2 verdiepingen inclusief legalisatie dakkapel
Parkstraat 1A - aanbrengen reclamedoeken op omheining tennisbanen
Broenkoel 1 t/m 5 (kadastraal perceel L1851) - tijdelijk (5 jaar) plaatsen 5 tiny houses

Tunnelweg (kadastrale percelen A4878, A6059 en
A6058) - bouwen distributiecentrum en wijzigen
bestaande inritten
Mercuriusstraat (kadastraal perceel A5064) - bouwen distributiecentrum en wijzigen bestaande inritten
Spoorzoeker 136 - garage ombouwen naar kapsalon
Molenweg 57 - plaatsen scherm
Franckstraat 35 - bestemming gewijzigd van woonfunctie naar inloopfunctie/buurthuis
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Roda J.C. Ring 4 - realiseren verhuurcentrum op het
parkeerterrein
Heiveldplein 23 - plaatsen dakkapel achterzijde
woning
Slakstraat 37 - verwijderen schuine pannendak zolder en realiseren plat dak
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Kerkraderstraat 53 – verbreden inrit

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden

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

BEKENDMAKINGEN
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
Deze publicatie is een extra service waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

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.

Raadsvergadering
Op 25 mei is de eerste inhoudelijke
raadsvergadering van de nieuw gekozen
gemeenteraad. Deze vindt net als altijd plaats
in de raadzaal van het Raadhuis, Markt 1. Wilt
u deze vergadering bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De vergadering begint om
19.00 uur.

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken, afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Constantijn-Eik 19A - kappen beuk
Lindenlaan 89 - bouw carport
Bleijerheidestraat 105 - plaatsen nieuwe schuifdeur
Marktstraat 82 - doorbreken muur tussen woonkamer en keuken
Winckelen 1 - plaatsen enkelzijdige doeklichtbalk
voor reclame
Haanraderstraat 28 - realiseren aanbouw en garage
Firenschatstraat 16 - bouwen loods
Seghemanstraat 10 - realiseren constructieve wijziging begane grond
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

Verleende evenementenvergunning
Terwinselerstraatmarkt op 22 mei 2022- diverse
straten in Terwinselen
Eurodefeest/25 jaar Nieuwstraat op 22 mei 2022
- gedeelte Nieuwstraat tussen rotonde bij EBC en
rotonde bij Holzstraat, alsmede de Honéestraat en
aldaar gelegen grasveld.

Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

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.

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 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 maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

