
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

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.
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Kerkraadse leerlingen aan de slag voor de wilde bij

De gemeente Kerkrade en stichting IKL zet-
ten zich in voor het bijenwelzijn in Kerkra-
de. Kinderen van basisschool de Steltloper 
gingen daarom aan de slag met het maken 
van een doe-het-zelf bijenhotel. 

Met de zelfgemaakte bijenhotels geven de 
kinderen de wilde bij en andere insecten 
een plekje om zich te nestelen. “Wilde bijen 
zijn belangrijk voor planten, dieren en onze 
voedselvoorziening. Zonder wilde bij geen 
appels of zoete aardbeien. Door het knutse-
len van deze bijenhotels kunnen we op een 
educatieve wijze deze belangrijke bood-
schap bij onze jongste inwoners overbren-
gen,” laat wethouder Tim Weijers (Openbare 
Ruimte) weten.  

Veel enthousiasme
Op verschillende basisscholen in Kerkrade 
hebben kinderen met veel enthousiasme aan 

de bijenhotels gewerkt. Naast basisschool 
de Steltloper maken ook SBO Arcadia,  

basisschool de Schakel en basisschool de 
Blokkenberg bijenhotels.

Afsluiting kruispunt Heiveldstraat – Burg. Franssenstraat

Wegens verkeer- en parkeeroverlast heeft 
de gemeente Kerkrade ervoor gekozen om 
de Heiveldstraat en de Burgemeester Frans-
senstraat af te sluiten van de Kaalheider-
steenweg. De overlast werd veroorzaakt 
door bezoekers van GaiaZoo die in deze 
twee straten een parkeerplaats zochten. 

Het kruispunt is onlangs afgesloten en er 
zijn een aantal paaltjes en bloembakken ge-
plaatst. Ook is de bebording aangepast. 
De afsluiting van het kruispunt zal ten minste 
duren tot de zomer van 2021. Op deze ma-
nier kan er een goed beeld worden gevormd 
over de situatie op de langere termijn. Ver-
volgens zal de situatie worden geëvalueerd 
met de omwonenden en zal er besloten wor-
den of deze tijdelijke situatie omgezet moet 
worden in een structurele. 

Leerlingen van bs de Steltloper aan het werk met de doe-het-zelf bijenhotels.

Commissie- en raadsvergaderingen november 2020

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen en raadsvergaderingen plaats. 
Vanwege de coronacrisis zullen de vergade-
ringen digitaal plaatsvinden en dus nog niet 
voor publiek toegankelijk zijn. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 9 november 2020; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 10 november 2020; 19.00 uur
Locatie: digitaal 

Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 11 november; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Raadsvergadering (begroting 2021)
Donderdag 12 november 2020; 14.00 uur
Locatie: digitaal
Griffier: de heer D. Franssen, bereikbaar via 

het algemene telefoonnummer 14 045

Raadsvergadering 
Woensdag 25 november 2020; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Griffier: de heer D. Franssen, bereikbaar via 
het algemene telefoonnummer 14 045

De commissie- en raadsvergaderingen zijn 
ook live te volgen en achteraf terug te zien 
via de website www.kerkrade.nl >Bestuur 
en Organisatie >Bestuurlijke Informatie.
Ook de agenda’s en vergaderstukken zijn 
hier te vinden. 



www.kerkrade.nl

Koninklijke Onderscheiding voor de heer Mertens

De heer H.A.C. (Hardy) Mertens ontving 
op zaterdag 24 oktober uit handen van me-
vrouw Petra Dassen-Housen, burgemeester 
van Kerkrade, een Koninklijke Onderschei-
ding vanwege zijn grote verdiensten voor 
de muziek, in het bijzonder de blaasmu-
ziek. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. 

De uitreiking vond plaats in het Parkstad 
Limburg Theater Kerkrade tijdens het aan-
gepaste internationale festival Vocallis. 
Middels een speciaal concert werd een 
muzikaal eerbetoon gebracht aan de heer 
Mertens, vanwege zijn 40-jarig jubileum als 
componist. 

Sinds 1979 is de heer Mertens componist. 
Composities van zijn hand worden we-
reldwijd uitgevoerd. Vooral symfonische 
blaasmuziek maar ook kamermuziek vor-
men het belangrijkste repertoire. Door zijn 
muzikale talent en aimabele persoonlijke 
houding naar mensen toe heeft hij muziek 
voor iedereen bereikbaar gemaakt. En on-
danks zijn vele internationale contacten is 

hij trouw gebleven aan zijn basis, de Lim-
burgse en Nederlandse blaasmuzieksector. 

Daarnaast is de heer Mertens sinds 1997 
verbonden als hoofdvakdocent HAFA-di-
rectie aan de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten. Hier onderscheidt hij zich door de 
persoonlijke aandacht die hij geeft aan zijn 
studenten. Bij de heer Mertens start het den-
ken en het handelen steeds vanuit de stu-
dent, met een uitzonderlijke en ongeziene 
aandacht voor de persoon zelf. Deze hou-
ding geeft hij ook door aan zijn studenten 
en aan de docenten en medewerkers in zijn 
omgeving. 

Sinds 2002 is de heer Mertens een aantal 
uren per week chef-dirigent van de Konink-
lijke Harmonie Orpheus Tilburg. Daarnaast 
geeft hij als ambassadeur tijdens de weke-
lijkse repetitie op vrijwillige basis instructies 
aan het orkest en heeft hij met zijn inzet een 
grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van het orkest. Dit, onder andere, door het 
coachen en begeleiden van jonge dirigen-
ten en muzikanten, het (mede)organiseren 

van concertreizen en workshops voor mu-
zikanten en dirigenten ter bevordering van 
de muzikale kwaliteit.

Als dirigent van de Fanfare Eendracht  
Nieuwenhagerheide deed de heer Mertens 
van 1993 tot 2017 veel werk op vrijwillige 
basis in de vorm van het begeleiden en ju-
reren van de jeugdopleiding, het leggen van 
contacten voor concerten en concertreizen 
en het bedenken van nieuwe projecten voor 
de vereniging voor de ontwikkeling van de 
blaasmuziek.

Als WMC Ambassadeur van de Stichting 
WMC Kerkrade levert de heer Mertens 
sinds 1997 een wezenlijke bijdrage aan 
het WMC. In deze vrijwillige functie zet 
hij zich vooral in voor het enthousiast ma-
ken van vele orkesten en individuen voor 
de ontwikkeling van de (blaas)muziek in de 
meest brede zin. Hij is medeverantwoorde-
lijk voor de deelname van een aantal bui-
tenlandse muziekgezelschappen aan dit 
internationaal muzikaal festijn.

Gouden Erepenning gemeente Kerkrade voor Wim Steins

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Kerkrade heeft besloten om 
de Gouden Erepenning van de gemeente 
Kerkrade te verlenen aan de heer Wim Steins. 

De beeldend kunstenaar ontvangt de onder-
scheiding onder meer vanwege zijn uitzon-
derlijke verdiensten als zelfstandig beeldend 
kunstenaar. De uitreiking vond plaats op don-
derdag 29 oktober in HuB. Kerkrade. 

Al 40 jaar is Wim Steins een uithangbord van 
de gemeente Kerkrade. In 1971 volgde Wim 
zijn passie voor beeldhouwen en begon aan 
de Stadsacademie voor toegepaste kunsten in 
Maastricht. Na afronding van de academie 
werkte hij vier jaar in verschillende ateliers in 
Duitsland en bij Gieterij Sijen. Sindsdien staat 
hij overal bekend als zelfstandig beeldend 
kunstenaar. 

Het werk van Steins verwijst vaak naar de 
moderne beeldhouwkunst waarin menselijke 
waarden in vorm en beweging de discussie 
aanwakkeren. Typerend zijn de zware bron-
zen stieren, paardentorso's en naakten die 
vederlicht schijnen te dansen op sierlijke sok-
kels. 

Zijn werken zijn niet alleen in Nederland, 
maar overal ter wereld geplaatst (Duitsland, 
Italië, België, Frankrijk, privécollecties in  
Japan en USA). Daarbij is Steins een cultuur 
ambassadeur van de gemeente Kerkrade. Hij 
is trots op het feit dat hij geboren en getogen 
is in Kerkrade, iets dat hij regelmatig uitdraagt. 
Hij leeft met passie in zijn wijk Bleijerheide, 
waar hij dan ook zijn atelier heeft staan. 

Cameraparkeren in Kerkrade-Centrum uitgebreid

Sinds enkele dagen wordt op alle parkeer-
terreinen in Kerkrade-Centrum gebruik ge-
maakt van cameraparkeren. De automaten 
bij de parkeervakken langs de wegen blij-
ven staan.  

Op de terreinen Kloosterraderplein en Eu-
ropaplein werd al een camerasysteem ge-
bruikt. Sinds kort staan ook op de terreinen 

Kerkplein, Theaterplein en Einderdek came-
ra’s die de kentekens registreren van auto’s 
die het terrein op rijden. De parkeerkosten 
worden achteraf, voor het wegrijden, be-
taald. 

Drie manieren van parkeren in Kerkrade
In Kerkrade-Centrum zijn er nu, zoals altijd 
beoogd, drie manieren van betaald parke-
ren: 
1. Parkeren in de parkeergarage met par-

keerticket.
2. Cameraparkeren met kentekenregistratie 

op parkeerterreinen. 
3. Parkeerautomaten met kentekeninvoer bij 

parkeervakken langs wegen.
Parkeergarage
Parkeert u in de parkeergarage? Dan ont-
vangt u bij het binnenrijden een ticket en 
betaalt u de parkeertijd achteraf bij de au-
tomaat. 

Parkeerterreinen
Parkeert u op een parkeerterrein? Dan regis-
treert een camera uw kenteken bij het oprij-
den van het terrein en betaalt u de parkeer-
tijd achteraf. Betalen kan bij de automaat. 
Bij alle betaalautomaten op de parkeerter-
reinen is een stap-voor-stap betaalinstructie 
aanwezig.  

Parkeren langs de weg
Parkeert u in een parkeervak langs de weg? 
Dan voert u uw kenteken in bij de automaat 
en betaalt u hier vooraf voor de gewenste 
parkeertijd. 

Eerste uur gratis
Alle tarieven blijven hetzelfde. Parkeren in 
Kerkrade-Centrum is overal het eerste uur 
gratis. Betaald parkeren geldt van maandag 
tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 
uur. 
Meer informatie over (camera)parkeren, ta-
rieven en betalen is te vinden via de website 
www.kerkrade.nl/parkeren 
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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 Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Roda J.C. Ring - uitbreiden Leisure Dome Kerk-
rade en aanleggen parkeerplaatsen
Kaffebergsweg 88 – verbreden bestaande inrit
Pastoor Schijnsstraat 2 – realiseren tattooshop in 
kelder woning

Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Heerlenersteenweg – kappen 12 bomen
Geen mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Parkstraat 1 – plaatsen reclamezuil
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Schepenenstraat 13 – verbouwen oning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Het Servicepunt Grensoverschrijdende 
Arbeidsbemiddeling (SGA) Maastricht en 
Kerkrade organiseren samen met haar part-
ners uit de Euregio op maandag 9 november 
en op maandag 16 november webinars over 
het werken over de grens. 

Tijdens deze webinars krijgt u belangrijke 
informatie te horen over grenswerken. On-
derwerpen als fiscale en sociale wetgeving 
in Duitsland en België komen aan de orde. 
Maar ook hoe het SGA kan ondersteunen bij 
het zoeken naar een gepaste baan. 

“De sessies zullen u helpen bij de beoor-
deling of grenswerken bij uw persoonlijke  
situatie past. Na afloop weet u, waar u zich 
kunt melden om uw kansen en opties te be-
spreken,” laat wethouder Dion Schneider 
(Arbeidsmarkt) weten. “Samen met onze 
partners over de grens heeft het team Grens-
arbeid in de afgelopen 4 jaar al meer dan 
500 mensen aan een baan geholpen. 
Goed informeren over grensarbeid heeft dus 
effect en draagt bij aan meer kansen op de 
Euregionale arbeidsmarkt.”  

Aanmelden
Deelname aan de webinars is kosteloos. U 
moet zich er wel voor aanmelden. 
Op maandag 9 november kunt u deelnemen 
aan de webinar ‘Werken in België’. Aanmel-
den kan via maastricht@grensarbeid.eu of 

via 0031 (0)43-3505070. 
Op maandag 16 november kunt u deelne-
men aan de webinar ‘Werken in Duitsland’ 

aanmelden kan via info@grensarbeid.eu of 
via 0031 (0)45-57111778. 

Webinars Werken over de grens

Woon jij in Zuid-Limburg, ben je op zoek naar een nieuwe baan en wil 
je je kansen vergroten? Werken over de grens is natuurlijk ook een 

optie! In onze webinars hoor je er alles over:

Samen met onze partners over de grens hebben wij – team Grensarbeid – in de afgelopen 
4 jaar al meer dan 500 mensen aan een baan geholpen! We vertellen je in deze webinars 

graag wat het werken over de grens inhoudt en staan kort stil bij de belangrijkste weetjes. 
Na deze sessie weet je dus of grenswerken bij jou past en weet je tevens bij wie je je kan 

melden om concrete kansen te bespreken!

Werken over de grens...
...dichterbij dan je denkt!

9 november 2020

WERKEN IN BELGIË
13.30 uur tot 15.00 uur

T. 043 - 3505070
AANMELDEN VIA: 

maastricht@grensarbeid.eu 

16 november 2020

WERKEN IN DUITSLAND
13.30 uur tot 15.00 uur

T. 045 – 7111778
AANMELDEN VIA: 

info@grensarbeid.eu

WEBINARS!

Geef een jas, verwarm een hart!

Helpt u ons mee om volop jassen in te zame-
len voor een warme winter? Het aantal men-
sen die in een crisissituatie leven hebben het 
zwaar, juist nu. Mede door Corona zit de dag- 
en nachtopvang in Limburg overvol. 

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om 
een winterjas aan te schaffen, vaak ontbreken 
hiervoor de middelen. Daarom willen we sa-
men met u zorgen voor een warme bescher-
ming. 
De actie maakt deel uit van het initiatief  'Geef 
een jas en verwarm een hart' en wordt in heel 
Limburg uitgerold. Ambassadeurs van de actie 
zijn Vivian lataster en Huub Stapel. L1 zal hier 
ook aandacht aan besteden.
Alle winterjassen zijn zeer welkom, heren,- da-
mes,- en vooral kinderjassen! De jassen dienen 

uiteraard nog goed en schoon te zijn. De jassen 
worden geschonken aan diverse organisaties, 
zoals de Kledingbank en het Leger des Heils. 
Wethouder Wiermans onderstreept het belang 
van deze actie en verleent namens de gemeen-
te Kerkrade graag zijn medewerking. De wet-
houder roept inwoners, ondernemers en ver-
enigingen op om mee te doen en de actie ook 
in onze stad tot een succes te maken. Elk mens 
zonder een warme jas is er een teveel! 

Wanneer is de actie?
Van maandag 2 november t/m 25 november 
2020

Waar is het inzamelpunt?
U kunt de jassen inleveren in het Stadskantoor, 
Markt 33, Kerkrade

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 
17.00 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.


