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Monumentenmaand 2020 – Leermonumenten

Kerkrade krijgt kinderraad en kinderburgemeester 

In september wordt jaarlijks de Monumenten-
maand gehouden in Kerkrade en Aken. Met 
als doel het toegankelijk maken en behouden 
van bijzonder Nederlands cultureel erfgoed. 
Vanwege het coronavirus vindt de Monumen-
tenmaand dit jaar in afgeslankte vorm plaats. 
Er worden enkele lezingen en rondleidingen 
georganiseerd, waarbij de richtlijnen van het 
RIVM in acht worden genomen. Hiervoor 
dient u zich van te voren op te geven. 

Activiteiten
Donderdag 10 september
19.00 – 20.30 uur
Lezing Palts en Hofschool: In het spoor van 
Karel de Grote door Dr. H.A. Dux.
HuB.Kerkrade

Dinsdag 15 september
14.00 – 15.30 uur
Rondleiding in en rondom het Grashaus in 
Aken door Dr. H.A. Dux.
Vertrekpunt: Fischmarkt Aken, bij de fontein.

Dinsdag 15 september
14.00 – 15.00 uur
Lezing “Jongens in het blauw. De Onder-
grondse Vakschool van de Limburgse mijnen.”
HuB.Kerkrade

Donderdag 17 september
19.00 – 20.30 uur
Lezing Volksschule, Realgymnasium und 
Berufskolleg - Schulgebäude von 1825-1960 
door Dr. H.A. Dux. 
HuB.Kerkrade

Dinsdag 22 september
14.00 – 15.30 uur
Rondleiding Vom königlichen Polytechnikum 
bis zur Technischen Hochschule door Dr. H.A. 
Dux.
Vertrekpunt: Aken, voor het hoofdgebouw van 
de RWTH.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over het programma en 
waar u zich moet aanmelden, is te vinden op 
www.kerkrade.nl of 
www.bibliotheekkerkrade.nl 

Samenwerking
De Bankgiro Loterij Open Monumentendag 
wordt jaarlijks georganiseerd in Kerkrade en 
Aken. De gemeente Kerkrade, Bibliotheek 
Kerkrade en de Volkshochschule Aachen 
hebben samen met de Watermillfoundation 
het programma van de Monumentenmaand 
 samengesteld. 

Komend najaar zullen er in de gemeente 
 Kerkrade een kinderraad en kinderburge-
meester worden geïnstalleerd. De gemeente 
Kerkrade werkt hierbij nauw samen met on-
derwijsstichting MOVARE. Beide hechten 
grote waarde aan het perspectief van kinde-
ren en willen hen op deze manier laten par-
ticiperen in de vorming van gemeentebeleid.

Met het oprichten van deze kinderraad wil de 
gemeente kinderen op een laagdrempelige 
manier kennis laten maken met  politiek en 
democratie. Jo Schlangen, verantwoordelijk 
wethouder, en burgemeester Dassen-Housen 
van de gemeente geven hierbij aan: “Wij 
hechten als gemeente bijzonder veel waarde 
aan een jeugdig perspectief. Deze manier van 
meepraten, meedenken, zelf een mening vor-
men en hierover samen tot een beslissing ko-
men vormt kinderen en maakt ze vertrouwd 
met onze democratie.” 

Kinderparticipatie 
Met dit initiatief zetten zowel MOVARE als de 
gemeente in op meer kinderparticipatie. Hard 
nodig, volgens bestuurder van MOVARE, Kiki 
Huijnen. “In Nederland scoren wij laag op 

kinderparticipatie, terwijl deze juist heel be-
langrijk is voor de ontwikkeling van het kind. 
Als je kinderen laat meedenken en dromen 
met hun ogen open, dan worden wij daar als 
volwassenen ook beter van.”
De gemeente wil graag nog meer inzicht krij-
gen in wat er leeft bij kinderen en waar zij 
waarde aan hechten. 

Verkiezingen 
Vanuit alle basisscholen in de gemeente zal 
een afgevaardigde  leerling uit groep 7 als 
raadslid worden verkozen. Ook is er een plek 
gereserveerd binnen de kinderraad voor een 
afgevaardigde van de stichting Kinderopvang 
Parkstad (KOP).  Deze verkiezingen vinden 
begin dit schooljaar plaats op de Kerkraadse 
scholen. De verkozen raadsleden zullen ver-
volgens zelf uit hun midden een kinderburge-
meester kiezen die als voorzitter van de kin-
derraad zal optreden. 

Naar verwachting zullen de kinderraad en 
kinderburgemeester komend najaar offi cieel 
geïnstalleerd worden. De kinderburgemees-
ter krijgt, net als Burgemeester Dassen-Hou-
sen, een echte ambtsketen. Deze zal door 

de kinderraad zelf, in samenwerking met de 
Vrije Akademie Zuid-Oostelijke Mijnstreek 
(VAZOM) worden ontworpen. Zowel de kin-
derraad  als de kinderburgemeester worden 
steeds aangesteld voor een periode van 2 jaar.

Activiteiten kinderraad 
Samen met de kinderraad zal de kinderbur-
gemeester onderwerpen kiezen waarvoor ze 
zich willen inzetten. Ze vergaderen drie keer 
per jaar over onderwerpen die ze zelf belang-
rijk vinden of die ze van andere kinderen aan-
gereikt krijgen. Daarbij worden ze gesteund 
door kinderambtenaren. 

Het oprichten van de kinderraad sluit goed 
aan bij de LEA (Lokale Educatieve Agenda). 
In de LEA worden elke 4 jaar door kinderen 
thema’s vastgelegd die kinderen van belang 
vinden. Vorig jaar was er aandacht voor de 
thema’s: veiligheid, gezondheid, duurzaam-
heid, gelijke kansen, talentontwikkeling en 
spelen. 
heid, gelijke kansen, talentontwikkeling en 

Eurode spreekuur
Op maandag 7 september 2020 houden de 
beide Eurode-burgemeesters Petra Dassen-
Housen en Christoph von den Driesch van 
16.00 – 17.00 uur open spreekuur voor de 
burgers van Kerkrade en Herzogenrath.

Inwoners hebben dan de gelegenheid om 
grensoverschrijdende onderwerpen persoon-

lijk met de burgemeesters te bespreken.
Belangstellenden kunnen die dag tussen 16.00 
– 17.00 uur binnenlopen in het Eurode Busi-
ness Center (EBC) Eurode-park 1, Kerkrade/
Herzogenrath.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar kan 
wel via info@eurode.eu



Uitgave
2 september 2020 

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 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Schepenenstraat 23 – plaatsen dakkapel
Eygelshovengracht, perceelnr. 1122, sectie L – 
bouwen woonhuis
Marktstraat 51 - renoveren buitengevels en wij-
zigen bestemming
Spekhofstraat 15 - brandveilig gebruik kinder-
centrum Ratatouille
Maria Gorettistraat 1 - renoveren bestaande 
bungalow, plaatsen berging met overkapping 
en plaatsen carport
St.Pieterstraat 143, Hoog Anstel 1, Kapellaan 
2 en 10, Schaesbergerstraat 25 – kappen van 
bomen 
Strijthagenweg 151 - uitbreiden van de woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Ambachtsstraat 6 – verbouwen op locatie
Geen bezwaar mogelijk

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Laurentiusstraat 40 – plaatsen dakkapel
Paulus Potterstraat 5 – plaatsen erfafscheiding
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Gerarda-Gracht 4 – aanleggen inrit
Vinkerstraat 130 – vestigen kapsalon in woning
Burg. Franssenstraat 66 – kappen 1 kersen-
boom en 1 veld-esdoorn
Kaalheidersteenweg 140 – handelen in strijd 
met ruimtelijke regels
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) Reguliere voorbereidings-
procedure
Voor: milieuneutraal veranderen van een in-
richting
Locatie: Kep Blaauw & Zn Grond- en Sloop-
werken B.V., Wenckebachstraat 22, 6466 NC  
Kerkrade
Datum besluit: 29 juli 2020
Zaaknummer: 2020-204549
Het besluit is op 29 juli 2020 verzonden aan 
de aanvrager.
Informatie: RUD Zuid-Limburg,  

telefoon: + 31 43 389 78 12
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Bleijer-
heide- Nulland  
Van 1 september 2020 tot 1 december 2020 
worden camera’s geplaatst op het Maria Goret-
tiplein en in het park Prickbos ter vermindering 
van overlast en criminaliteit en ter verbetering 
van de veiligheidsbeleving. De camera’s maken 
deel uit van de integrale aanpak Bleijerheide-
Nulland, welke 1 september van start gaat.

Verordeningen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 20 augustus 2020 - vaststel-
ling

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

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal. 

BEKENDMAKINGEN

Werkzaamhedenbericht Atriumterrein / Center Court

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voor-
malig parkeerterrein Atrium niet toegestaan
De gemeente constateert dat regelmatig op en 
rond de toegangsweg richting het bouwterrein 
wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten 
plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan.
De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te 
zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en 
voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein 
van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg 
bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra 
bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg 
om chauffeurs hierop te wijzen.
Gemeente zal handhavend optreden indien 
geparkeerd wordt op deze locatie.

Bouwwerkzaamheden Center Court: update
Op het terrein is tijdens de bouwvak door de 
aannemer doorgewerkt. De komende weken 
zullen de volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd:
• Resterende funderingspalen worden ge-
plaatst
Het resterende deel van de (zware) boorwerk-
zaamheden ten behoeve van de funderings-
palen voor het zwembad wordt uitgevoerd. 
Daarnaast wordt gestart met de boorwerk-
zaamheden voor de fundering van de sporthal 
en het horecagedeelte. Uit berekeningen volgt 
dat de funderingspalen ter plaatse ca. 27 meter 
diep moeten worden aangebracht.
• Grondwerk in volle gang
Het ontgraven van de grond ter plaatse van de 
toekomstige parkeergarage is in volle gang. 
Een grote hoeveelheid kubieke meters is hier 
inmiddels al ontgraven en afgevoerd. Het ont-

graven wordt gefaseerd uitgevoerd. Het is op-
gedeeld in drie stukken van elk 50 meter. Als 
een deel gereed, dan kan worden begonnen 
met een volgende deel.
• Eerder is de fundering in de grond aange-
bracht. Er wordt afgegraven tot aan de boven-
zijde van die fundering. Vervolgens wordt een 
werkvloer van menggranulaat (gebroken puin 
/ stol) aangebracht. Vanaf deze werkvloer wor-
den de ca. 130 poeren 1 voor 1 uitgegraven en 
voorbereid om te storten. De poeren worden 
steeds in groepjes van 10-15 stuks gestort.
Uitleg poer: Een poer is in de bouwkunde een 
ondersteuning, bedoeld om de krachten uit een 
bouwwerk over te dragen op de ondergrond of 
op een paalfundering. 
• Stofoverlast? Melden a.u.b.
De grondwerker schoont steeds direct na de 
uitvoering van de palen het terrein op en brengt 
het terrein op juiste hoogte. Tijdens het werk 
kan stofoverlast ontstaan. Dat is niet altijd te 
voorkomen, zeker niet bij extreem droog weer. 
Waar mogelijk wordt gesproeid om overlast 
zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u des-
ondanks stofoverlast ervaren, meld het gerust 
via centrumplankerkrade@gmail.com
•  Betonwerk gestart
Inmiddels is de aannemer gestart met de voor-
bereidingen voor het betonwerk van de vloe-
ren. De eerder gemaakte palen moeten op juis-
te hoogte gesteld worden. Vervolgens kan de 
vloerisolatie aangebracht worden. Aansluitend 
daarop kan worden gestart met het plaatsen 
van de wapening.
• Soilmixwanden gereed
Op diverse locaties zijn de afgelopen 2 maan-
den zogenaamde soilmixwanden gemaakt. 
Daartoe is een stelling gebruikt die de wand 
graaft. De wand is ondergronds gevormd.
Inmiddels zijn ook de laatste wanden, ter plaat-
se van de inrit vanuit de Caspar Sprokelstraat, 
geplaatst.

Viering start bouw: 7 oktober
(datum en uitvoering onder voorbehoud ont-
wikkeling corona)
Center Court is voor de Kerkrade en de regio 
een belangrijk project. Door de coronamaat-
regelen was de organisatie van de start bouw 
niet goed mogelijk. Daarom is eerder besloten 
om deze te verplaatsen. Inmiddels is een da-
tum bepaald: 7 oktober aanstaande. Afhanke-
lijk van de dan geldende coronaregels zal een 
formeel moment worden georganiseerd.
Naast investeren in gebouwen, investeert Kerk-
rade met Center Court in een nieuwe gezon-
dere toekomst voor de inwoners van Kerkrade. 
Want met slopen, bouwen en renoveren al-
leen doe je de inwoners van de stad te kort. 
Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al 
tientallen jaren onze regio. Samen met onze 
buurgemeentes, Provincie Limburg en heel 
veel partners in het sociale werkveld, de ge-
zondheidszorg en de sport hebben we beslo-
ten daar iets aan te gaan doen. Center Court 
is erop gericht om de inwoners van Kerkrade 
(en de regio) op lange termijn gezonder en vi-
taler worden. Dat is hét speerpunt van Center 
Court. Het is de ambitie om van Kerkrade een 
gezonde en vitale stad te maken. Daarbij staat 
de burger centraal. Kerkrade ontwikkelt een 
aanpak met programma’s gericht op gezond-
heid en vitaliteit. Het zal een aanpak zijn die 
tientallen jaren zal duren, waarbij het welzijn 
van de inwoners voorop staat. Gebouwen en 
programma’s versterken elkaar. Het bebouwen 
van het Atriumterrein is nog maar het begin 
van een beweging die in gang is gezet!

Let op: alle planningen onder voorbehoud 

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog 
vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos 
Bauer, projectleider communicatie.
Email: centrumplankerkrade@gmail.com 
Tel.:  06-81271777


