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Het is bijna zover: op 16 maart mag u stemmen tijdens de gemeenteraads verkiezingen. Stemmen is een recht, 
maak daar gebruik van! Want als u gaat stemmen, heeft u invloed op wie er de komende vier jaar de beslissingen 
in de gemeente mogen nemen. Uw kans dus om mee te beslissen over de toekomst van Kerkrade.

Wellicht denkt u – “wat maakt die ene stem nou uit?” Ik kan u vertellen: veel! Want elke stem is belangrijk en 
alle stemmen samen maken in onze stad het verschil. En als iedereen die dat mag zijn of haar stem laat horen, 
wordt de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling van de Kerkraadse inwoners en alles waar zij voor staan.

Weet u nog niet op welke partij u wilt stemmen? In deze verkiezingskrant stellen alle partijen zich aan u voor. 
Daarnaast verschijnen er in de aanloop naar de verkiezingen meerdere fi lmpjes op de website en sociale media-
kanalen van de gemeente. We hopen dat dit alles u helpt een goed beeld te krijgen van welke Kerkraadse partij 
het beste bij u past.

Ook vindt u in deze krant en op onze website kerkrade.nl/verkiezingen allerlei praktische informatie over de 
verkiezingen. Zoals op welke locaties dit jaar op 16 maart gestemd kan worden en waar u op 14 en 15 maart 
vervroegd kunt stemmen. Daarnaast leest u welke twee bijzondere nieuwe stemlokalen we dit jaar hebben.

Er valt wat te kiezen op 16 maart! Laat horen wat u belangrijk vindt voor Kerkrade;

Komt uung sjtem oesbringe! 

Burgemeester van Kerkrade

Beste inwoners,
Leef lu va Kirchroa,

Colofon
De verkiezingskrant is een 
uitgave van de Gemeente 
Kerkrade in samenwerking met 
Mediahuis Limburg.

De verkiezingskrant wordt huis 
aan huis verspreid in de periode 
van 2 t/m 5 maart 2022 in de 
Gemeente Kerkrade.

Verkiezingskrant niet ontvangen? 
Mail naar:
bereiklimburg@mediahuislimburg.nl
Met vermelding van straatnaam, 
postcode en huisnummer.

Lay-out Bee In Media.



Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade: 
“Samen verder vooruit!”

Burgerbelangen Kerkrade kijkt met gepaste trots naar de bereikte resultaten van 
de afgelopen jaren en in gang gezette projecten zoals: SUPERLOCAL Bleijer-
heide, VIE-Leven in beweging, de beoogde terugkeer van volwaardig voortgezet 
onderwijs (Martin Buber), de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld en het vrijwel 
volledig gevulde Flexiforum in Kerkrade-West.
Met tien raadsleden en drie wethouders heeft de veruit grootste partij Burger-
belangen Kerkrade hier stevig aan bijgedragen,  waardoor Kerkrade daadwerkelijk 
verder is opgebloeid. Daarnaast is fors geïnvesteerd in vitaliteit van de inwoners. 
“Graag zouden we onze ingezette koers voort willen zetten,” aldus lijsttrekker 
Tim Weijers (tevens wethouder & locoburgemeester).

Ook in maart 2022 zal lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade bestaan uit vijftig kandi-
daten. Het verkiezingsprogramma 2022-2026 is gepresenteerd onder de noemer: 
“Samen verder vooruit!”

Hierin komen de volgende speerpunten naar voren:
•  Verder investeren in de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners, met meer 

nadruk op sportstimulering gericht op spelen, bewegen en sporten; 
•  Kwalitatief voldoende woningen voor jong en oud die bijdragen aan leefbaar-

heid in centrum & wijken; 
• Opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving; 
• Investeren in een veilige en schone leefomgeving in alle wijken; 
•  Ouderen stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functi-

oneren en mee te doen in onze gemeenschap;  
• Meer activiteiten voor jeugd/jongeren in centrum & wijken; 
•  Binnen de gemeentelijke mogelijkheden lokale economie en werkgelegen-

heid stimuleren; 
•  Blijven doorontwikkelen van een uitnodigende en aantrekkelijke stad, met 

ruimte voor kwalitatieve evenementen  in het centrum en in de wijken; 
•  Blijven investeren in duurzaamheid, echter zonder breed draagvlak  geen 

windmolens in Kerkrade; 
•  Het behoud van een zelfstandig Kerkrade, waar inwoners trots op zijn en dit 

samen met ons uitdragen.

Enkele andere punten in het verkiezingsprogramma: het afschaffen van de honden-
belasting voor de eerste hond (dus eerste hond gratis), het creëren van een 
kleinschalig poppodium, verdere inhaalslag in het verbeteren en vernieuwen van 
straten en wegen (met name in de wijken), verder uitdragen ‘Beleef Kerkrade’, 
verenigingen ondersteunen en voorstander cameratoezicht. 

Uitgangspunten van Burgerbelangen Kerkrade zijn daarbij: dicht bij de burgers 
staan in de wijken en het centrum, geen loze beloftes doen, onafhankelijk (geen 
landelijke partijlijnen), resultaten bereiken en luisteren naar signalen uit de 
Kerkraadse samenleving. 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons altijd bereiken via: 
info@burgerbelangen-kerkrade.nl

Het volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn terug te vinden 
op: www.burgerbelangen-kerkrade.nl 
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Graag zouden we onze ingezette 
koers voort willen zetten!



Ons Kerkrade zet in op de toekomst: 
uw toekomst 

Bij Ons Kerkrade staat de burger écht centraal. De partij is transparant, positief kritisch en lokaal 
geworteld. Sinds 2014 is Ons Kerkrade met vier raadszetels aanwezig in de gemeenteraad en ook 
steeds de op één na grootste partij van Kerkrade. Met trots presenteert Ons Kerkrade nu haar 
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Trots op behaalde resultaten voor Kerkrade
Lijsttrekker Noud Krasovec: “Begonnen als een kritische oppositiepartij hebben we de laatste jaren 
nadrukkelijk ons politieke stempel kunnen drukken en zijn trots op hetgeen wij voor Kerkrade en haar 
burgers hebben bereikt.” Concreet verwijst hij daarmee naar onder andere het OK-initiatief voor de 
terugkeer van middelbaar onderwijs (Martin-Buber-College) in Kerkrade, het initiatief voor de Huis-
kamerprojecten, de rotonde- aanpassing van de gevaarlijke Gravenweg-situatie, het gehonoreerde 
verzoek tot kwijtschelding van de precario- en reclamebelasting voor alle Kerkraadse ondernemers in 
corona-tijd (2020, 2021 én 2022!) en het initiatief voor maatwerk voor bewoners in het op de schop 
zijnde Rolduckerveld. De afgelopen raadsperiode werden deze én andere initiatieven van Ons 
Kerkrade door meerdere Kerk raadse partijen omarmd. “Op deze manier hebben we de koers van 
Kerkrade mede vorm gegeven”, aldus een zeer positief gestemde fractievoorzitter en nummer 2 op de 
kandidatenlijst, John Roland.  

Alle wijken vertegenwoordigd en klaar voor de toekomst
Harm Jacobs, zittend raadslid, keert na deze raadsperiode niet terug in de gemeenteraad maar blijft 
wel nadrukkelijk verbonden aan Ons Kerkrade: “Een nieuwe fase breekt aan voor Ons Kerkrade en 
dat zie je terug in onze kieslijst. Met trots heb ik plaats gemaakt voor nieuwe mensen die, samen 
met de zittende raads- en commissieleden, Ons Kerkrade verder vorm willen geven.” Met de ervaren 
Herman Vleugels op nummer 3, de jeugdige Marlon Struver op nummer 4 en ex-raadslid Elmar 
Gehlen op nummer 5 zet de partij overtuigend in op de toekomst en zijn alle wijken en bewoners-
doelgroepen ook weer goed vertegenwoordigd.
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  Ons Kerkrade 
 méér dan OK(é)!

Dicht bij de burger, weten wat er speelt
“Ons Kerkrade staat met de voeten in de klei en dicht bij de burger. Dit blijven ook onze uitgangspunten 
voor de toekomst! Een mooi voorbeeld van deze werkwijze is onze recente actie voor het instellen 
van een OK-boodschappen-pendelbus voor ouderen tijdens de verbouwing van een wijksupermarkt”, 
vertelt raadslid Jo Rozema trots. Rozema is op nummer 6 van de kandidatenlijst terug te vinden. 

Partijnestor Frans Krasovec, nummer 50 op de kandidatenlijst, sluit af: “De partij is trots op de 50 
kandidaten die samen de kandidatenlijst van Lijst 2, Ons Kerkrade, vormen. Op onze kandidaten-
lijst is de samenleving van Kerkrade vertegenwoordigd. De kandidaten vormen samen een mooie 
hedendaagse dwarsdoorsnede van de hele Kerkraadse maatschappij. Wij hopen dat de burger ons 
op 16 maart het vertrouwen gunt om ook de komende vier jaar weer positief aan de slag te mogen 
voor onze mooie stad en burgers!”

Wij hebben er in elk geval heel veel zin in! Op naar een hele mooie toekomst voor Os Kirchroa. 
Blijf gezond en samen maken we iets moois van Kerkrade.

Bestuur, fractie en leden Ons Kerkrade, Lijst 2



PvdA thuis in Kerkrade
Heem i Kirchroa 

Je thuis voelen is belangrijk. Thuis in je eigen huis, in je buurt en in je stad. Kerkrade is een fi jne 
stad om te wonen, te werken en te leven.

Thuis met een huis
Je voelt je alleen maar thuis in Kerkrade met een huis in Kerkrade. Het vinden van een geschikte 
woning is niet makkelijk. 

Mensen met een lager inkomen kunnen vaak geen huis kopen en leggen het in veel gevallen af tegen 
beleggers. Te vaak verhuren zij deze woningen tegen hoge huren zonder een cent te investeren. 

Wij willen dat in een aantal gebieden woningen alleen nog maar kunnen worden gekocht door 
mensen die er zelf gaan wonen óf toestemming van de gemeente krijgen te mogen verhuren. 
Voorbeelden hiervan zijn de Pannesheiderstraat, Bleijerheiderstraat en St. Pieterstraat.

Ook de zoektocht naar een geschikte huurwoning is moeilijk. Wij willen verhuurders op de vrije 
markt voorwaarden opleggen om ervoor te zorgen dat ze een goede woning aanbieden tegen een 
eerlijke huursom. Huisjesmelkers horen hier in ieder geval niet thuis.
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 Je thuis voelen is belangrijk. 
Thuis in je eigen huis, 

 je buurt en je stad

Thuis in een groene, veilige buurt
Iedereen ergert zich aan illegale drugshandel, zwerfvuil en verloederde en leegstaande panden. 
Politie en handhaving werken hard om Kerkrade leefbaar en veilig te houden. Maar elke burger die 
iets meldt, moet weten wat met die melding gebeurt. 

Huizen en buurten moeten veiliger en ook groener worden. Een groene buurt helpt wateroverlast voor-
komen bij steeds heftigere buien en het zorgt vooral voor meer plekken om te spelen voor de jeugd.

Thuis in Kerkrade
Zeker in deze tijden van tweedeling willen wij klaar blijven staan voor alle mensen die onze steun 
nodig hebben. Hierbij denken we nadrukkelijk aan de eenzame oudere, kansarme jongeren, de 
mantelzorger, vrijwilliger én aan diegene die in armoede moet leven. Deze mensen hebben onze 
steun nodig en die zullen wij blijven geven.

Kerkrade is al een stad van veel voorzieningen, met natuur, geweldige ondernemingen en levendige 
verenigingen.

Wij willen ook een stad met een nieuwe middelbare school waar alle kinderen makkelijk naartoe 
kunnen. Een gezonde stad waarin kinderen en jongeren zoveel mogelijk kunnen buitenspelen en 
bewegen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Een stad waar ouderen van hun oudedag kunnen genieten 
na een leven lang zorgen. Wij zijn een partij die wil dat ieders leven beter wordt. Een keuze als de 
ontkoppeling van de AOW van het minimumloon zouden wij dan ook nooit hebben gemaakt.

De PvdA Kerkrade wil ook een gemeente die inwoners helpt om hun huis te verduurzamen zodat 
ze uiteindelijk minder geld kwijt zijn aan het verwarmen van het huis. 
Een gemeente die alles in het werk stelt om mensen aan het werk te krijgen of te houden. 

Wij willen ons thuis blijven voelen in Kerkrade. U toch ook? Daar moeten we SAMEN aan blijven 
werken. Weet daarom op wie u stemt op 14, 15 of 16 maart: PvdA Kerkrade, lijst 3. Volg ons via 
www.pvdakerkrade.nl, onze social mediakanalen en onze podcast Mijn Streek.

Reageren? Stuur uw bericht naar reacties@pvdakerkrade.nl



SP: Kerkrade VAN en VOOR de burgers 
Verbeterpunten 
Kerkrade hangt al tientallen jaren onderaan in diverse lijstjes, op een plaats waar je liever niet wilt 
staan. We zien weinig echte verbetering. De problemen worden nog steeds niet structureel aange-
pakt. Veel mensen, ook kinderen, leven in armoede. Het laten vertrekken van voortgezet en hoger 
onderwijs was een onbegrijpelijke fout. Er is in Kerkrade, ten opzichte van andere gemeenten in 
Nederland, nog steeds weinig werkgelegenheid. Het gemiddelde gezinsinkomen in Kerkrade behoort 
nog steeds tot het allerlaagste in Nederland. Het gebrek aan goedkope en betaalbare huizen wordt 
steeds groter. ‘Woonproblemen’ worden onvoldoende aangepakt. 

Wat is de oplossing? 
Om die problemen echt aan te pakken moet er een passend beleid worden gevoerd. Dat missen 
we nog steeds. We vinden zelfs, dat er in Kerkrade een asociaal beleid wordt gevoerd. Het college 
heeft voorgesteld om alleen het geld dat we van de overheid krijgen, uit te geven aan het sociaal 
domein. Alle partijen, behalve de SP hebben hiermee ingestemd! Er wordt, in tegenstelling tot bijna 
alle andere gemeenten in Nederland, geen cent bijgelegd uit andere potjes. Kerkrade heeft veel extra 
inkomsten. Alleen al de OZB levert ruim €20 miljoen per jaar op, maar daaruit gaat geen cent naar 
kwetsbare mensen. 

Geld uitgeven aan verkeerde dingen
Het geld wordt wat ons betreft aan de verkeerde dingen uitgegeven. Een gebouw van €42,5 miljoen 
om de gezondheid te bevorderen is onnodig. Goed gezondheidsbeleid kan ook zonder gebouwen. 
Het bouwen van een eenvoudig en betaalbaar zwembad en sporthal was voldoende geweest en had 
voor minder dan de helft van dit bedrag gekund. De partijen die al jarenlang aan de macht zijn in 
Kerkrade (Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD) gaan dit niet oplossen. 

Wat wil de SP? 
1. De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten moet terug; 
2. Middelbaar onderwijs terug in Kerkrade;
3. Burgers meer betrekken bij het beleid;
4. Iedereen heeft recht op een betaalbaar en leefbaar huis; 
5. Meer goedkope en betaalbare woningen bouwen;
6. Meer aandacht voor duurzaamheid;
7. Meer aandacht voor Veiligheid. Iedereen moet thuis en op straat veilig zijn;
8. Gepast en eerlijk betaald werk, voor iedereen die kan werken. 

Inwoners echte inspraak geven 
We willen inwoners van Kerkrade meer echte inspraak te geven. Dat moet beter worden ingericht. 
Het motto van ons verkiezingsprogramma is niet voor niets: Kerkrade van en voor de burgers. We 
gaven zelf het goede voorbeeld. Voor het opstellen van dit verkiezingsprogramma heeft SP Kerkrade 
alle inwoners van Kerkrade opgeroepen om een bijdrage te leveren. We zijn blij met de vele reacties. 
We hebben die zo veel mogelijk in ons programma verwerkt. Er is nog veel te doen in Kerkrade. 
De SP wil haar goede plannen doorvoeren. Daarvoor hebben we wel uw steun nodig. Doe met ons 
mee en stem SP, Lijst 4 

Namens SP Kerkrade, Marianne Laumann
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Kerkrade hangt al 30 jaar onderaan 
in diverse lijstjes. De zittende 

coalitiepartijen die dit veroorzaakt hebben, 
gaan dat echt niet oplossen!

Dus geef de SP een kans. 
Doe mee, stem SP!”



Leven en wonen in Kerkrade 
is prachtig, laten we het samen
nog mooier maken

Aangenaam, wij zijn Lokaal Alternatief, sinds 2009 actief in de Kerkraadse 
Gemeenteraad.

Wij hebben een frisse wind door onze kieslijst laten gaan. Toch hebben veel van 
onze kandidaten ervaring in gemeenteraad en/of de commissies van de raad. 
Door onze afvaardiging in die raad en de commissies te laten wisselen, hebben 
we bredere politieke ervaring kunnen opbouwen. Natuurlijk vindt u ook de 
raadsleden met jarenlange ervaring op onze lijst terug. Vanaf het begin ‘ons 
gezicht’, en bepalend voor de koers die Lokaal Alternatief heeft gevaren. Zij 
blijven, al dan niet op de achtergrond, ondersteunen en adviseren.

Wat is die koers van Lokaal Alternatief dan?
Sinds de oprichting zijn wij altijd met meerdere raadsleden actief aanwezig in de 
gemeenteraad. Die rol als volksvertegenwoordiger hebben we zowel vanuit de 
oppositie als vanuit de coalitie ingevuld. Daarbij zoeken wij altijd naar ‘het beste’; 
kijken wij altijd naar het uiteindelijke resultaat voor Kerkrade en haar burgers. 
Dat betekent dat wij zaken dus van alle kanten bekijken en bespreken voordat 
wij ons standpunt bepalen. En … proberen, waar nodig, zelf een alternatief aan 
te dragen. Een goed voorbeeld van de alternatieve aanpak vanuit Lokaal Alterna-
tief is HuB. Bibliotheek en theater onder één dak. Nu de mooiste bibliotheek van 
Nederland. Een initiatief van onze wethouder Jo Bok! 

In de afgelopen jaren kwam vanuit ons initiatief o.a. een gratis bibliotheekabon-
nement voor onze inwoners met een kleine beurs, wordt onderzocht op welke 
manier de bieb scholen kan ondersteunen om het leesplezier van kinderen te 
vergroten en is een onderzoek gestart naar gratis sporten in verenigingsverband 
voor jongeren.

Het zal u meteen opvallen, onze kieslijst bestaat voor 50% uit vrouwen en 50% 
uit mannen. Naast de bekende gezichten ook veel ‘nieuw bloed’; jongeren. De 
kandidaten zijn afkomstig uit alle wijken van Kerkrade. Vanuit hun werk brengen 
ze een brede kennis op vele gebieden mee. Van fi nanciën tot aan gezondheids-
zorg, van onderwijs tot aan handwerk en van cultuur tot aan automatisering. Het 
rijke Kerkraadse verenigingsleven, of het nu aan de muzikale of aan de sportieve 
kant ligt, is binnen Lokaal Alternatief sterk vertegenwoordigd.

Waar maken wij ons de komende vier jaar sterk voor? Voor de veiligheid en het 
welzijn van onze burgers; een goede toekomst voor onze jeugd. Dat doen wij 
door samen te werken aan projecten in de wijken, die samenhangen met Vie. 

Voor ons moet Vie zeker niet ‘alleen’ een nieuw zwembad met een sporthal zijn, 
maar een aanpak die de gezondheid en levensstijl van alle inwoners positief 
ondersteunt. Dat kan volgens ons alleen in samenwerking met de verenigingen 
en scholen, partijen in de wijken en deskundigen in de wijken op het gebied van 
gezondheidszorg. Denk daarbij aan huisartsen, fysiotherapeuten, etc. Maar zeker 
ook het woningbeleid en de woningtoewijzing heeft onze volledige aandacht. 
Niet op de laatste plaats maken wij ons hard voor de terugkeer van middelbaar 
onderwijs in Kerkrade via Het Martin Buber.

Dat betekent samenwerken in de raad én met u. Het zal in de komende jaren 
steeds vaker gebeuren dat de gemeente voor bepaalde zaken haar burgers zal 
vragen om een reactie op een nog te nemen besluit. Kortom burgerparticipatie. Die 
vragen komen niet omdat de gemeente, haar bestuurders of ‘de politiek’ te weinig 
weet over bepaalde zaken. Nee, die vraag wordt gesteld, om u als burger bij het 
beleid van de gemeente te betrekken. Vóórdat dit wordt vastgesteld en om u de 
kans te geven om uw verhaal te doen. Of dat nu is over het wel of niet plaatsen 
van windmolens, de aanleg van een grote(r) parkeerterrein of de bouw van een fa-
briek(je). U kunt uw mening geven en de gemeente moet die mening mee afwegen. 

Lokaal Alternatief werkt al jaren met een klankbordgroep waarin veel inwoners met 
ons meedenken, advies óf kritiek geven over wat speelt in de wijk. Of over beleids-
terreinen waarin zij deskundig zijn. Wij noemen de klankbordgroep leden dan 
ook onze ‘ogen en oren’ in de wijk en maken dankbaar gebruik van hun kennis en 
kunde om tot goede besluitvorming te komen. Een werkwijze die ook binnen de 
drie bestaande Bewonersplatforms in de wijken wordt gevolgd. Vanuit die gedachte 
willen wij graag nauwer met die Bewonersplatforms gaan samenwerken.

Meer weten? Kijk dan op www.lakerkrade.nl of op de Facebookpagina van 
Lokaal Alternatief.

Op de foto rechtsboven: het prachtige complex Rolduc, gezien vanaf de vijvers.
Op de foto linksonder: v.l.n.r. Lijsttrekker Marc Charlier, nr. 4 Betty Bremen, 
nr. 2 Caroline Szalata, nr. 5 Jo Bok en nr. 3 Jean Noël.

Midden in de Kerkraadse 
gemeenschap
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Een krachtig CDA 
voor een krachtig Kerkrade

Het is niet voor niets dat we als CDA Kerkrade dit jaar de nadruk leggen op ‘De 
kracht van Kerkrade’. We hebben een prachtige stad waar ongeloofl ijk veel mooie 
dingen te zien en te beleven zijn. Dit moeten we blijven koesteren en samen vol 
trots uitdragen.

We hebben daarnaast een stad met een bruisend verenigingsleven, een stad met 
een muzikaal hart, we houden van onze tradities en hebben oog voor elkaar. 
Jong en oud viert samen carnaval, viert samen het WMC en geniet samen van de 
terrassen of het stadspark in de zomer. Dát is de kracht van Kerkrade. 

Maar er zijn ook uitdagingen en zeker ook zorgen. Zorgen over bereikbaarheid en 
capaciteit van de jeugd- en ouderenzorg. De AOW voor onze ouderen waarvan 
wij vinden dat die onder geen voorwaarde gekort mag worden. Zorgen over goed 
en gezond basisonderwijs voor al onze kinderen en ook een voortgezet onderwijs
dat toegankelijk moet zijn voor alle niveaus binnen onze eigen gemeente. 

Veiligheid op straat, in de wijken en op de pleinen zou onverminderd de aan-
dacht moeten hebben. Ondernemers en de cultuur- en evenementensector heb-
ben de afgelopen jaren fl inke klappen gehad, zeker fi nancieel, het is tijd voor een 
frisse blik en perspectief. Deze sector mag niet meer de dupe worden maar moet 
meer ruimte gaan krijgen op een verantwoorde manier. Duurzaamheid moet 
bereikbaar zijn voor iedereen, voor al onze woningen, bedrijven en verenigingen. 
Een duurzaamheidsplan mét harde doelstellingen is belangrijk om echte stappen 
te kunnen zetten. 

Er moet meer aandacht zijn voor de wijken en ons mooie centrum moet bruisen. 
Leegstand van winkelpanden is een doorn in het oog voor ons allemaal en biedt 
een troosteloze aanblik. Wij geloven in mooie, creatieve en innovatieve oplossingen 
voor een bruisende stad. Dat willen wij als CDA graag initiëren en ondersteunen.   

Het is tijd om met oog voor elkaar stap voor stap onze stad nog krachtiger te 
maken. Wijk voor wijk. Straat voor straat. Samen met elkaar. Met een actieve 
gemeente die niet wegkijkt maar meedoet. Een stip op de horizon, durven te 
kiezen en vooruit kijken naar Kerkrade in 2035.

Met een fris en krachtig team van 27 kandidaten is CDA Kerkrade de afgelopen 
weken de straat op gegaan. We spraken met ondernemers, met medewerkers 
in de zorg, vrijwilligers en met bewoners. Deur voor deur. Zo weten we wat er 
speelt en kunnen wij samen het verschil maken. Dát is de kracht van Kerkrade! 
Steun ons! Een krachtig team met een frisse blik!

Mark Meijer [1], Roger Hoofs [2], Vivian Lataster [3], Paul Hölsgens [4], Jurian van 
den Camp [5], Jean Kallen [6], Manon Essers-Gielkens [7], Hugo van Leeuwenstein 
[8], Nigel Schijven [9], Corine Schurer [10]. 

Wilt u kennis maken met onze standpunten en kandidaten? Scan de QR-code!

de kracht van
KERKRADE
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Kerkrade blijft goed, 
wordt beter!

Als VVD Kerkrade hebben wij als coalitiepartner de afgelopen vier jaar op allerlei 
fronten belangrijke stappen gezet. Zo stonden wij aan de basis van het Martin 
Buber en VIE Kerkrade. Uiteraard kijken we niet weg voor de zaken die in onze 
mooie stad verbetering verdienen.

Goed en betaalbaar wonen en een bloeiende lokale economie
Zo willen we bovenop de bestaande bouwplannen nog eens honderd extra 
koopwoningen realiseren. Een huis is immers een thuis. De plek waar je je veilig 
en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen, op ieder moment 
in het leven, een passende woning kan vinden. Maar de realiteit is anders. Het 
ontbreekt nu aan een goede mix aan woningen. 

Het MKB is dé banenmotor. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan 
gaat het goed met de gemeente en haar inwoners. Kijk bijvoorbeeld naar de 
recente vestiging van Emma Shoes, Berner en Ranpak binnen onze gemeente. 
Goed voor honderden banen en dat mede dankzij het initiatief van de VVD. En 
een baan is zoveel meer dan een inkomen! Daarom willen wij dat iedereen in 
Kerkrade mee kan doen. 

Waardevol samenleven
Daarnaast streven wij een veilige stad na door met meer BOA’s op straat ver-
huftering in onze maatschappij aan te pakken. Zo geeft liefst 75% van door ons 
ondervraagde burgers aan last te hebben van drugsoverlast en verloedering in de 
wijken. En vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen 
we goede en liefdevolle zorg.  Met hulp die zo dichtbij mogelijk wordt georga-
niseerd, zodat je in je eigen vertrouwde omgeving oud kunt worden. Maar ook 
een omgeving waar je fi jn kunt opgroeien met goede vrijetijdsvoorzieningen voor 
sport- en cultuurbeoefening. 

Kerkrade is wat ons betreft een stad waar grenzen verdwijnen. Om die reden 
benadrukken we dan ook het belang van samenwerking met Duitsland. Op deze 
wijze stimuleren wij onze economie en arbeidsmarkt. Tegelijkertijd streven wij 
naar een energieneutraal Kerkrade in 2050, waar kansen liggen voor een energie-
transitie die innovatie en werkgelegenheid stimuleert. Bij al onze plannen 
houden wij rekening met zo laag mogelijke lasten voor burgers en een gezond 
uitgavepatroon. Dit altijd met het motto dat Kerkrade een mooie stad is, die nóg 
beter kan en moet worden. 

Kijk op onze website VVDKerkrade.nl voor ons volledig verkiezingsprogramma 
en volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.

c

Een bruisend, krachtig en 
veilig Kerkrade
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Recent heeft de Ouderenpartij succesvol gepleit voor behoud van de klooster-
vleugel van Klooster Pannesheide, een Rijksmonument. Ook dankzij een 
initiatief van de OPK  zijn de gebrandschilderde ramen en de kruisweg van 
de te slopen Blijde Boodschap kerk gered. De ramen zijn vervaardigd door de 
Maastrichtse glazenier Jérôme Goffi n en de kruisweg is van de hand van Jos 
Stassen, oud rector van Rolduc.

Tot slot heeft de Ouderenpartij grote twijfels of de voor 2040 gestelde klimaat-
doelen in Parkstad wel haalbaar zijn. De OPK blijft zich inzetten voor het klimaat 
en voor een duurzame samenleving, maar wel met haalbare en betaalbare oplos-
singen voor onze mooie gemeente Kerkrade en haar inwoners. 

Wat willen we de komende periode bereiken?

De speerpunten van de Ouderenpartij Kerkrade in één oogopslag:
• Zet extra in op het tegengaan van eenzaamheid bij onze senioren, 
 maar óók bij onze jeugd;
• Besteed extra aandacht aan de psychische gesteldheid van onze jeugd;
• Meer aandacht voor armoedebestrijding;
•  Sta geen verdere lastenverhoging voor onze burgers toe, gepensioneerden 

hebben de afgelopen jaren al veel aan koopkracht verloren;
• Ondersteun en faciliteer onze ondernemers optimaal;
• Ondersteun de vereniging, want zij zijn de spil van de samenleving;
• Geef meer waardering aan vrijwilligers en mantelzorgers;
• Faciliteer zo veel mogelijk starters op de woningmarkt;
• Realiseer meer levensloopbestendige woningen;
•  Draag er zorg voor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen;
•  Realiseer meer huur- en koopappartementen in het midden en hogere segment 

voor senioren;
• Vergroot de toegankelijkheid van gebouwen;
• Pak afvaldumping en drugsoverlast harder aan;
• Schaf de parkeerbelasting af, als ook de hondenbelasting.

Laat Kerkrade een leefbare stad 
van en voor alle leeftijden zijn!
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Beste kiezers,
De Ouderenpartij Kerkrade (OPK)  is er voor alle inwoners van Kerkrade, waar-
bij onze extra aandacht uitgaat naar de zeer grote groep senioren, die te weinig 
vertegenwoordigd is in de Kerkraadse gemeenteraad. Ouderen moeten meer 
betrokken worden in het besturen van hun stad. Zij dreigen steeds meer in de 
hoek te geraken waar de klappen vallen.

In 2018 haalde de OPK 57% meer stemmen dan in 2014, maar dit was he-
laas net niet genoeg voor een tweede zetel. Jo Paas, onze fractievoorzitter en 
lijsttrekker, zegt hierover: “Dat was vreselijk jammer en de Ouderenpartij hoopt 
bij de nieuwe verkiezingen een tweede of misschien wel een derde zetel te 
behalen. Maar de concurrentie is groot. In ieder geval heb ik mij als éénmans-
fractie voor meer dan 100% ingezet om iets voor onze burgers te betekenen en 
ik hoop dat de kiezers dit op verkiezingsdagen 14, 15 en 16 maart zullen waar-
deren en belonen door op de Ouderenpartij te stemmen.”

Ondanks het feit dat de OPK slechts één zetel in de gemeenteraad heeft, wist 
ze toch enkele aan sprekende successen te behalen. Zo heeft de Ouderenpartij
diverse moties ingediend waarvan de belangrijkste unaniem door de gemeente-
raad zijn aangenomen. De eerste motie betrof het dementievriendelijk maken 
van de gemeente Kerkrade. Eén op de vijf mensen krijgt met dementie te 
maken. Begrip en herkenning zijn essentieel om goed om te kunnen gaan met 
mensen met dementie.

De tweede motie had als onderwerp het geven van een extraatje aan onze 
mantel zorgers, als blijk van waardering voor de zware belasting ten gevolge 
van de Corona pandemie. Naast het mantelzorgcompliment ter grootte van 
€ 200,00 ontvangt elke mantelzorger een cadeaukaart ter waarde van € 50,00, 
waarmee bij de plaatselijke ondernemers betaald kan worden. Op deze wijze 
steunen wij ook onze Kerkraadse ondernemers in deze moeilijke tijden! Om 
onze onder nemers nog meer te steunen is de Ouderenpartij een fervent voor-
stander van het afschaffen van de parkeerbelasting.

Daarnaast heeft de Ouderenpartij zich succesvol ingezet voor de Kerkraadse 
jeugd. Een motie van de OPK om zo veel mogelijk Kerkraadse basisscholen aan 
het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ deel te laten nemen 
werd eveneens unaniem door de Kerkraadse gemeenteraad aangenomen. Het 
project is bedoeld om onze jeugd gezonder en vitaler te maken en dat is hard 
nodig gezien het feit dat de Kerkraadse bevolking tot de meest ongezonde van 
ons land behoort.

Verder heeft de Ouderenpartij vanaf het moment dat ze deel uitmaakt van de 
Kerkraadse gemeenteraad bij alle Algemene Beschouwingen gewezen op het 
belang van volledig voortgezet onderwijs in Kerkrade. Helaas ontbrak telkens de 
steun vanuit de raad. Gelukkig is de gemeenteraad in 2019 van mening veranderd, 
hetgeen geresulteerd heeft in de nieuw op te richten school: het Martin Buber!

c



Verbinding
Bijna twee jaar geleden werden wij geconfronteerd met ellende. De wereld 
schreeuwde om ‘lockdown’ en in een staat van wanhoop veranderden wij ons 
leven drastisch. Wij accepteerden maatregels die een enorme impact op onze 
vrije samenleving hadden. Onze volksvertegenwoordigers beloofden: “twee 
weken ‘to fl atten the curve’”. Vanwege onze empathie naar onze medemensen 
twijfelden wij geen seconde om de gezondheid van onze bevolking te bewaren. 
We werden gezien als superhelden die met een simpele daad het kwaad konden 
bestrijden: niets doen.

Naarmate de klok tikte en de toon alsmaar pessimistischer werd, merkten wij 
steeds meer, dat het einde nog uit zicht was. We zwaaiden oma toe, die vanaf 
haar balkon op ons neer keek. Diep van binnen wilde zij ons omhelzen. We 
wilden toch de afstand bewaren. De sportscholen werden gesloten voor onze ge-
zondheid. Verjaardagen werden uitgesteld en cadeautjes op de stoep afgeleverd. 
Vaak dachten wij terug aan de gezellige avonden en uitstapjes met vrienden en 
familie. Toen de eerste horecazaken failliet gingen, begonnen wij de schade aan 
onze samenleving te zien. Er werd veel geld geleend.

Testcentra schoten als paddenstoelen uit de grond. Het voelde onprettig maar 
we wilden zekerheid. Was die er wel? Het beloofde geneesmiddel was klaar, we 
konden vaccineren. Door de korte ontwikkelingsduur begonnen er twijfels te 
groeien over de werkzaamheid en doel van de prikken. Er gingen geruchten rond 
waarbij sommige onze wenkbrauwen lieten fronzen maar andere ons aan het 
denken zetten.

De zomer naderde en De Jonge beloofde “dansen met Janssen”. Ons geluk kon 
niet op toen de restaurants en kroegen openden en festivals weer begonnen. 
Onze vreugde was helaas van korte duur. Het werd moeilijker om uitstapjes 
te plannen door de ingevoerde QR-code. De QR-code zou voor minder 
verspreiding zorgen.

Naarmate de tijd verstreek, begonnen wij steeds meer te twijfelen. Is dit wat 
ik wil?

De verbinding tussen ons mensen moet verbeterd worden. We kunnen elkaar uit 
de weg gaan of in verbroedering op elkaar afstappen. Wij willen weten wat onze 
medemensen denken om daarop optimaal te participeren. Dit willen wij doen 
door met iedereen vriendelijk in dialoog te gaan. Referenda zijn de beste oplos-
sing om voor eens en altijd een juiste besluitvorming m.b.t de huidige maatregels 
te treffen. Hoe willen wij als samenleving verder?

U zult uw keuze al gemaakt hebben, maar ongeacht wie u op 16 maart kiest, 
wij weten zeker dat u stemt wat uw hart zegt. Uw hart klopt namelijk altijd.
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Uw hart klopt altijd



Informatie over 
stemmen
Uitgebreide informatie over de gemeenteraadsverkiezingen, stemmen en 
stemlokalen vindt u op kerkrade.nl/verkiezingen 
Hier vindt u ook de kandidatenlijsten per partij. 

Stemmen
Op woensdag 16 maart 2022 mag u stemmen voor de gemeenteraad van de 
gemeente Kerkrade. U mag stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente. 

Vervroegd stemmen
U mag op maandag 14 of dinsdag 15 maart vervroegd uw stem uitbrengen. 
Dit kan op vier locaties. In het overzicht met stemlokalen kunt u zien welke 
locaties dit zijn. 

Wie mag stemmen?
U mag stemmen bij een Gemeenteraadsverkiezing onder de volgende voorwaar-
den:
• U moet 18 jaar of ouder zijn;
• U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;  
• U bent inwoner van de gemeente Kerkrade; 
  U heeft stemrecht in de gemeente Kerkrade als u uiterlijk op 31 januari 

2022 bent ingeschreven. Bent u na deze datum verhuisd naar Kerkrade, 
dan kunt u alleen in uw oude woongemeente stemmen.

• Bent u een buitenlandse inwoner van Kerkrade (van buiten de EU)? 
  Dan moet u op het moment van de verkiezing al minimaal vijf jaar recht-

matig in Nederland wonen. 

Stempas niet ontvangen of kwijt
Vraag dan voor vrijdag 11 maart 2022, 17:00 uur een vervangende stempas 
aan.
Dit kan digitaal op kerkrade.nl/verkiezingen of persoonlijk in het Stadskantoor 
(Markt 33, Kerkrade). U hoeft geen afspraak te maken.

Let op! Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee 
niet meer stemmen. Stemmen kan dan alleen nog met de vervangende stem-
pas.

Iemand machtigen?
U kunt iemand die ook in de gemeente Kerkrade woont, vragen om voor u te 
stemmen. Dit heet machtigen. Dit doet u door de achterkant van uw stempas 
in te vullen. De persoon die voor u stemt, moet een kopie of een foto van uw 
geldige identiteitsbewijs meenemen.

Let op! De persoon die voor u stemt, moet tegelijk ook zelf stemmen. Deze 
persoon mag voor maximaal twee personen een volmacht stem uitbrengen.

Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart  

De volgende vier stemlokalen zijn al op maandag 14 maart en 
dinsdag 15 maart geopend: 
• HuB, Theaterplein 30 (ingang Theaterplein) 
• ’t Patronaat, Ursulastraat 232
• SocioProject, Terbruggen 16 (ingang grote zaal) 
• ’t Westhoes, Anemonenstraat 16  

Alle kiezers mogen van deze locaties gebruikmaken.

Stemmen op woensdag 16 maart 
Op woensdag 16 maart zijn alle stemlokalen geopend. 
U mag zelf bepalen in welk stemlokaal u uw stem uitbrengt. 
• GaiaZOO - Hof van Gaia (ingang Brughofweg 25 – Poort 3)* 
• Roda J.C. Kerkrade (hoofdingang stadion), Roda J.C. Ring 1
• HuB, Theaterplein 30 (ingang Theaterplein) 
• Tijdelijk stembureau Kapellaan (naast museum Discovery) 
• Clublokaal KVC Oranje, Voorterstraat 80
• ’t Patronaat, Ursulastraat 232  
• Theaterzaal De Buun, Rolduckerstraat 157
• Wijkzorgcentrum Kling Nullet – Maria Gorettistraat 4
• Café E jen Bouwerwei, Franciscanerstraat 44
• Catharinahoes, Lambertistraat 12
• Kerkgebouw, Nassaustraat (zaal rechts) 
• Clublokaal v.v. Chevremont, Kaffebergsweg 4
• P3 ’t Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3
• Centrum Op de Bies, Kapelaan Lochtmanstraat 3
• Gebouw Scouting, Vincent van Goghplein 1
• Autobedrijf Arsen, Eygelshovergracht 65
• SocioProject, Terbruggen 16 (ingang grote zaal) 
• Basisschool de Schatkist, Truytstraat 25
• Clublokaal LHC, Anselderlaan 85
• Clublokaal v.v. R.K.T.S.V., Seghemanstraat 30
• Gymzaal Singelweg, Singelweg 3
• ‘t Sjtaater Hoes, Schaesbergerstraat 27
• Spireahof, Spireastraat 38 
• ’t Westhoes, Anemonenstraat 16 
• Flexiforum, Spekhofstraat 15 (ingang via Elbereveldstraat) 
• Verenigingsgebouw Heidsjer Trefpunt, Patronaatstraat 19
• TCK’54 (Tennisclub Kerkrade ’54), Parkstraat 1A 
• Tijdelijk stembureau Gracht, parkeerplaats Lourdesstraat – Eikerplein 

 Stemlokaal is toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
*Let op! In de GaiaZOO kunt u stemmen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Wat neemt u mee naar het stemlokaal?
• Uw stempas, deze ontvangt u thuis;
•  Een identiteitsbewijs: dit mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 

uit Nederland zijn. 

Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op de dag van de 
verkiezing niet langer dan vijf jaar verlopen is. Dat betekent dat de verloop-
datum 18 maart 2017 of later is.

Primeur! Stemmen in GaiaZOO en bij Roda J.C.
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis kunt u stemmen in een 
dierentuin, met uitzicht op de rode panda’s. Volg de gele routeborden langs 
de weg richting het stemlokaal. Ook kunt u voor het eerst stemmen in het 
Parkstad Limburg Stadion, met een prachtig uitzicht op het veld.

Op beide locaties hebben we een verrassing voor u in petto. Benieuwd? 
Kijk dan op kerkrade.nl/verkiezingen

Waar kunt u 
stemmen?
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Anstelvallei

Baalsbruggermolen


