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Vijfhonderdste huisbezoek van ouderenadviseurs Impuls

Vrijdag 17 januari vond het 500e huisbezoek 
plaats van de ouderenadviseurs van Impuls. 
Ter gelegenheid hiervan heeft wethouder Leo 
Jongen (Ouderenbeleid) een bloemetje over-
handigd aan het echtpaar Jakobs uit Haan-
rade. 

In het kader van het Ouderenbeleid in Kerk-
rade worden alle 75-jarigen door de wel-
zijnsinstelling Impuls aangeschreven met de 
vraag of zij een huisbezoek van één of twee 
ouderenadviseurs op prijs zouden stellen. 

Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die onder 
leiding van Impuls 75-plussers thuis bezoeken 
en hen adviseren over diverse regelingen en 
activiteiten die de gemeente Kerkrade biedt 
aan haar oudere inwoners. Hierbij valt te 
denken aan hulp bij het invullen van formu-
lieren, hulp bij het wijs worden uit diverse 
fi nanciële ondersteuningsmogelijkheden maar 
ook informatie over de verschillende activitei-
ten die georganiseerd worden voor senioren. 

Het gesprek vindt in informele sfeer plaats 
en de ervaring leert dat de inwoners die een 
bezoek hebben gehad van de ouderenadvi-
seurs dit als zeer prettig hebben ervaren. Ze 
worden thuis in hun eigen woonomgeving 
breed geïnformeerd over alle mogelijkhe-
den. Bovendien bieden de adviseurs een 

luisterend oor voor de vragen en proble-
men waarmee zij te maken hebben. 

“Zelfs al is er op het moment van het ge-
sprek met de adviseurs geen aanleiding om 
van de diensten van de gemeente gebruik te 

maken, er kan een moment komen waarop 
dit wel het geval is en dan is de informatie 
die de adviseurs hebben gegeven waar-
devol,” geeft wethouder Jongen aan. 

Zes gemeenten binnen Parkstad Limburg - 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Sim-
pelveld en Voerendaal- gaan hun samenwer-
king op een aantal onderwerpen versterken. 
De gemeente Beekdaelen wordt ook betrok-
ken. De onderwerpen zijn:
•  duurzaamheid en energietransitie; 
•  grensoverschrijdende samenwerking met de 

omliggende Duitse regio’s;
•  sociaal-economische samenwerking. 

De samenwerking is nodig om de uitdagingen 
die er in de regio zijn, beter aan te kunnen. 
Daarnaast lag er de vraag vanuit het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, om aan te geven op welke onderwerpen 
de samenwerking versterkt kan worden. In een 
brief aan Minister Raymond Knops lichten de 
gemeenten hun plannen toe. 

“De wil om samen te werken binnen de  Park-

stad  gemeenten is groot”, legt coördinerend 
burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf 
uit. “Om de belangrijke thema’s en uitdagingen 
in onze regio aan te kunnen pakken, moet je 
de handen in elkaar slaan. Die samenwerking 
levert winst op voor de inwoners, voor Parkstad 
en voor Zuid-Limburg.”

Meer info zie www.kerkrade.nl

Parkstadgemeenten investeren in samenwerking

Wethouder Leo Jongen, het echtpaar Jakobs en de ouderenadviseurs Piet Schepers en Jo Bos.
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Op zaterdag 1 febru-
ari waren inwoners van 
Rolduckerveld uitgeno-
digd voor een ontmoe-
tingsmarkt in het Sjeve-
methoes. In november 
2019 maakten de ge-

meente Kerkrade, Wonen Zuid, HEEMwonen, 
de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad 
Limburg bekend dat ze aan de slag gaan met 
het deel van Rolduckerveld tussen de Ailbertu-
slaan en de Deken Deutzlaan.  

De partijen wilden tijdens de ontmoetingsmarkt 
heel graag verhalen, ervaringen en ideeën van 
bewoners horen over hun buurt Rolduckerveld. 
Er waren lekkere versnaperingen, informatie-
kraampjes, een wensboom, knutselactiviteiten 
voor de kinderen en twee workshops voor de-
genen die mee wilden denken over de plan-
nen in Rolduckerveld. Ook was er een kleur-
wedstrijd uitgeschreven voor kinderen van de 
basisscholen St. Ursula en De Steltloper waar 
leuke prijzen mee te winnen waren. De kinde-
ren konden kleur geven aan ‘de held van Rol-

duckerveld’. 

Wat gaat er precies gebeuren?
In het gebied liggen zo’n 700 woningen waar-
van een deel verouderd is. In totaal wordt er 

zo’n 110 miljoen euro geïnvesteerd. Twee fl ats 
aan de Hertogenlaan gaan over enkele jaren 
al weg. De woningen in de fl ats aan de Zon-
straat worden overgekocht van de eigenaren en 
verhuurd, waarbij gekeken wordt naar ieders 
persoonlijke situatie. Over 15 jaar zullen ook 
deze fl ats worden afgebroken. Er komen in Rol-
duckerveld nieuwe woningen voor terug, maar 
niet zoveel. Ook de gezamenlijke ruimte, zorg, 
voorzieningen en groen zijn onderdeel van het 
project.  

Meer info over het project via 
www.kerkrade.nl/rolduckerveld 
of volg de Facebookpagina. 

Ontmoeten Rolduckerveld

In het Alzheimer Café Parkstad komen mensen met dementie, 
mantelzorgers, hulpverleners en belangstellenden om informatie 
te krijgen, te delen en ervaringen uit te wisselen met lotgenoten. 
Elke bijeenkomst wordt ook een vooraf vastgesteld thema bespro-
ken.

Wanneer? 
Voor alle inwoners van Parkstad Limburg vinden de bijeenkomsten 
elke tweede dinsdag van de maand plaats. Het programma duurt 
van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open. Entree, 

koffi e en thee zijn gratis. Aanmelden is niet nodig.

Waar?
De caféavonden worden gehouden in Heerlen, in de recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias aan 
de Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. 

Volgende bijeenkomst
Het volgende Alzheimer Café Parkstad is op dinsdag 11 februari 2020. 
Het onderwerp van deze Alzheimercafé-avond is: Wet Zorg en Dwang bij Dementie in de thuis-
situatie.

In Parkstad wonen ca. 5300 mensen met dementie en dit aantal zal toenemen tot 8400 in 2040 
(dit is een toename van 61,5%). Meer dan 70% van de mensen met dementie woont thuis. 
De Wet Zorg en Dwang is vanaf januari 2020 in werking getreden waarbij dat jaar gezien wordt 
als een overgangsjaar. Deze nieuwe wet komt in de plaats van de Wet BOPZ en geldt o.a. voor 
mensen met dementie ongeacht of ze in het verpleeghuis of thuis wonen. Een kernpunt is hierbij 
het (wel of niet) toepassen van onvrijwillige zorg. Wat mag wel en wat mag niet? Wat is de rol 
van de mantelzorger en wanner mag de professional onvrijwillige zorg toepassen? Zijn er alter-
natieven om de onvrijwillige zorg niet of minder te hoeven toepassen en wie kan ons daarbij 
helpen.
Deze en meer vragen kunt u op deze Alzheimercafé avond stellen en delen. U moet niet ver-
wachten dat er op alle vragen een pasklaar antwoord gegeven kan worden, maar er samen over 
praten kan wel helpen bij het zoeken naar mogelijke antwoorden en oplossingen. Uiteindelijk 
is de wet bedoeld om de kwaliteit van leven voor de mensen met dementie te verbeteren en de 
mantelzorgers hierbij te ondersteunen.

Drs. Angela Mengelers (neuropsycholoog/ promovendus aan de Universiteit van Maastricht op 
het onderwerp Onvrijwillige zorg thuis) is de gastspreker op deze avond. Zij zal ingaan op het 
onderwerp Wet Zorg en Dwang en onvrijwillige zorg thuis. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Frits Schlosser tel. 045-5213455 of Leon Pieters, 
tel. 06-13365008.

Het Steunpunt voor Mantelzorgers orga-
niseert maandelijks inloopbijeenkomsten. 
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er 
onder het genot van een kopje koffi e hun ver-
haal vertellen of juist de zorgen even van zich 
afzetten. Aan de bijeenkomsten is maande-
lijks een thema gekoppeld. Voor deze maand 
is dit: Kracht van het zorgen.

Door samen het gesprek aan te gaan willen we achterhalen welke positieve kanten jullie aan 
het mantelzorgen ervaren. Een voorbeeld van een positieve kant aan het mantelzorgen kan zijn 
dat een relatie met een naaste verbeterd doordat jullie samen zorgen voor iemand. Deze posi-
tieve kanten willen we samen met jullie verzamelen en hierbij stil staan.

Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld 
worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een 
verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffi e en thee zijn gratis.

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl
Telefoonnummer: 045-2114000
Email: info@mantelzorgparkstad.nl

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert in samenwerking met Ruggesteun en het Toon 
Hermans Huis Parkstad in Kerkrade de volgende bijeenkomst: 

Datum: donderdag 13 februari 2020
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Locatie: Verpleeghuis Hambos, Multiruimte 2 (Beg. grond), Kapellaan 2, Kerkrade

Alzheimer Café Parkstad

Inloopdag voor mantelzorgers
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 
uur, donderdag 08.30 – 19.00 uur en vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
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

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

Tarieven afvalstoffenheffi ng 2020 gemeente Kerkrade

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
•  Willem Alexanderstraat 6 – kappen 3 bomen
•  Olmenplein – kappen van 1 esdoorn 
•  Oude Tunnelweg 27 – handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening
•  St. Pieterstraat 14-14a – veranderen 2 win-

kelruimten in woningen en plaatsen erfaf-
scheiding  

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
•  Roda JC Ring 2B – wijzigen brandcomparti-

mentering en interne verbouwing
•  Wijngracht 45, 47, 49 en 51 – kappen 54 

bomen
•  Willem Alexanderstraat 6 – kappen 1 den en 

2 esdoorns
•  Lupinestraat – kappen 1 Plataan en 1 Acacia
•  Doverau – kappen van  1 Quercus palustris
•  Berghofstraat – kappen van 1 Salix babylo-

nica “Tortuosa”
•  Drievogelstraat 23 – kappen van 1 den
•  Seghemanstraat 16 - kappen van 1 berk en 

5 dennen
•  Bij de Broeders 69 - wijzigen verleende ver-

gunning voor het bouwen van een woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
•  Meesstraat 21 - plaatsen zonnepanelen op 

achter dakvlak woning aangemerkt als rijks-
monument

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Kloosteranstelerweg 6 - verwijderen asbest-
houdende brokstukken asbestcement golfpla-
ten n.a.v. calamiteit
Schleidenstraat 76 - verwijderen asbesthou-
dend papier en buismateriaal

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken lig-
gen, na telefonische afspraak, ook ter inzage 
in het Stadskantoor bij de vakbalie Bouwen, 
Wonen, Leefmilieu.  

Verkeerbesluit 
•  Nabij woning Gabriël Metsustraat 6 aanleg 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
•  Nabij woning Schaesbergerstraat 28 aanleg 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats`
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De verkeersbesluiten liggen gedurende 6 we-
ken ter inzage bij het informatiecentrum in het 
Stadskantoor. 

Aanvragen evenementenvergunning/voorne-
men verlening vergunning
•  22 maart 2020 MW Talents (kickboksevene-

ment) Socio Project Eygelshoven
•  29 maart 2020 1 km rode loper Kerkrade 

Centrum
•  05 april 2020 Garagesale  Ailbertuslaan 

(nieuwbouw), Hertogenlaan, Dir. Peters-
straat, Pastoor Mainsstraat, Directeur Stas-
senstraat, Directeur Jochemsstraat, Mon-
seigneur van Gilsstraat

•  11 april 2020 Tirolermarkt Kerkrade centrum
•  27 april 2020 Koningsdag Kerkrade centrum
•  27 april 2020 Koningsdag Kerkrade west
•  27 april 2020 Koningsdag Eygelshoven
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

De aanvragen vergunningen kunnen worden 
opgevraagd via gemeentehuis@kerkrade.nl. 
In deze vergunningen zijn de op- en afbouwtij-
den in te zien.
 
Gemeentelijke regelgeving
Vaststelling Mandaat-, volmacht- en machti-
gingregeling College en Burgemeester Kerk-
rade 2020
Gemeentelijke regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal en ligt gedurende 6 
weken ter inzage bij het informatiecentrum in 
het Stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN

Voor het jaar 2020 zijn de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk 
afval ten opzichte van 2019 fl ink gestegen. Zo zijn brandstofprijzen gestegen, dalen de 
opbrengsten van ingezameld oud papier, hout en metaal en zijn er loonkostenstijgingen. 
Daarnaast heeft het kabinet besloten om de belasting op het storten en verbranden van 
afvalstoffen in Nederland fors te verhogen. De kosten voor Kerkrade stijgen hierdoor met 
€ 900.000 ten opzichte van 2019. Alle kosten voor het inzamelen en verwerken van huis-
houdelijk afval dienen volledig opgebracht te worden uit de door ieder huishouden te 
betalen Afvalstoffenheffi ng.

Door de omvang van bovengenoemde kostenstijging is helaas niet mogelijk om de tarie-
ven van de Afvalstoffenheffi ng op het niveau van 2019 te houden. 

De tarieven van de Afvalstoffenheffi ng bestaan uit een vast tarief - het bedrag dat huishou-
dens per jaar dienen te betalen - en een variabel tarief - het bedrag dat huishoudens per 
keer betalen voor het aanbieden van restafval.

Tarieven

Vast tarief      2020  2019

Per huishouden      € 180,-      € 160,-
     
Variabel tarief      2020  2019

Lediging 140 liter restafvalcontainer   € 8,90  € 6,45

Lediging 240 liter restafvalcontainer   € 12,-  € 8,75

     

Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer   GRATIS  GRATIS

Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer   GRATIS     GRATIS

Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer   GRATIS GRATIS  

     

Aanbieding restafval ondergrondse container 60 liter       € 2,35  € 1,60

Aanbieding restafval ondergrondse container 30 liter  € 1,30  € 0,80

     

Aanbieding GFT-afval ondergrondse container 60 liter GRATIS  GRATIS

Aanbieding GFT-afval ondergrondse container 30 liter GRATIS  GRATIS

     

Gekenmerkte huisvuilzak (restafval)   € 2,35  € 1,60

 

PMD afvalzakken       GRATIS  GRATIS

Wilt u alle tarieven zien of meer weten 
over specifi eke situaties dan verwijzen wij 
u door naar de website van RD4: www.rd4.
nl/inwoners/kerkrade/afvalstoffenheffi ng

Tegemoetkoming afvalstoffenheffi ng bij 
medisch afval, grote gezinnen en kwijt-
schelding
Ook de tarieven bij de bijzondere regelin-
gen voor medisch afval, grote gezinnen en 
kwijtschelding zijn gewijzigd.

Medisch afval
Het vaste tarief (€ 180 in 2020) dient net 
als in 2019 betaald te worden. Ten aanzien 
van de variabele tarieven worden kosten 
boven € 84, ongeacht het inzamelmiddel 
(mini-container, ondergrondse container of 
gekenmerkte zakken), niet meer in rekening 
gebracht. 

Grote gezinnen
Het vaste tarief (€ 180 in 2020) dient net 
als in 2019 betaald te worden. Ten aanzien 
van de variabele tarieven worden de kosten 
boven € 144, ongeacht het inzamelmiddel 
(mini-container, ondergrondse container of 
gekenmerkte zakken), niet meer in rekening 
gebracht. 

Kwijtschelding
Het vaste tarief van € 180 wordt kwijtge-
scholden voor mensen met een laag inko-
men die dit aangevraagd hebben.Net zoals 
in 2019 dienen ook in 2020 wel de varia-
bele kosten betaald te worden. 


