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Zonnepanelen kopen via de gemeente Kerkrade? Nu kan het nog!

Bijna 1000 huishoudens met een eigen wo-
ning in Kerkrade hebben de afgelopen twee 
jaar  zonnepanelen aangeschaft via de ge-
meente Kerkrade. Een groot succes! Maar 
het project nadert zijn einde. Van de bijna 8 
miljoen euro budget die de gemeente Kerk-
rade ter beschikking heeft gesteld, is nog 
maar 1 miljoen euro beschikbaar. 

Verduurzaming en geldbesparing
Overweegt u zonnepanelen? Dan is nu het 
moment om u aan te melden voor het zon-
nepanelenproject van de gemeente Kerk-
rade. De kans is groot dat u nog mee kan 
doen en dat u dan in het voorjaar beschikt 
over een zonnepaneleninstallatie waarmee 
u bijdraagt aan de zo belangrijke verduur-
zaming van uw elektriciteitsverbruik. En niet 
onbelangrijk: u bespaart ook nog eens geld!

Wethouder Dion Schneider (Economische 
zaken en Duurzaamheid): “Zonnepanelen 
aanschaffen via de gemeente Kerkrade be-
tekent dat de kwaliteit, service en garantie 
verzekerd zijn. De gemeente heeft hier goed 
naar gekeken en houdt de vinger aan de 
pols. 

Dat spreekt veel inwoners erg aan. Geen 
zorgen voor een periode van 15 jaar omdat 
de gemeente de garantie geeft!”

Deelnemers worden zo veel mogelijk ‘ont-
zorgd’. Geen uitzoekwerk en de installatie 
wordt heel eenvoudig gefi nancierd door een 
aantrekkelijke gemeentelijke lening van 15 
jaar. In één keer betalen of extra afl ossen 
kan ook en de BTW teruggave wordt voor de 
deelnemers geregeld. Bij de lening zal geen 
BKR toetsing plaatsvinden. 
Veel makkelijker kan het niet worden! 

Aanmelden voor een vrijblijvende offerte 
is eenvoudig. Ga hiervoor naar de web-
site www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. 
Op deze website kunt u ook de voorwaarden 
en uitgebreide informatie vinden. 

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 
(sport)verenigingen met een eigen pand en 
een kleinverbruikersaansluiting van maxi-
maal 3×80 ampère. 

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de ge-
meente Kerkrade gebruikt voor het promoten 
van duurzaamheid in de stad. De meeste 
mensen denken bij duurzaamheid aan het 
milieu, maar dat is zeker niet alles! Het blijft 
echter niet bij promoten van duurzaamheid; 
het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks 
leven rekening houden met duurzaamheid! 
Rond het thema voert de gemeente allerlei 
projecten uit en door middel van een special in 
het Stadsjournaal, artikelen,  www.kerkrade.nl,
sociale media en onze Duurzaamheidswa-
gen informeren we de inwoners over deze 
projecten en geven we tips over duurzaam-
heid. Tevens laten we zien dat er al heel veel 
gebeurt op het gebied van duurzaamheid. 
Succesverhalen delen we graag! Dus als u als 
inwoner, ondernemer of organisatie leuke of 
inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons 
weten. Meer informatie op www.kerkrade.nl, 
via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantoor-
uren via telefoonnummer 14 045.

In het Alzheimer Café Parkstad komen men-
sen met dementie, mantelzorgers, hulpver-
leners en belangstellenden om informatie te 
krijgen, te delen en ervaringen uit te wisse-
len met lotgenoten. Elke bijeenkomst wordt 
ook een vooraf vastgesteld thema besproken.

Wanneer? 
Voor alle inwoners van Parkstad Limburg vin-
den 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 Heer-
len, in de recreatiezaal van Zorgcentrum To-
bias aan de Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. 

Volgende bijeenkomst
Het volgende Alzheimer Café Parkstad is op 
dinsdag 14 januari 2019. 

Het onderwerp van deze Alzheimercafé-
avond is: Diagnostiek bij dementie

Goede diagnostiek geeft, via het gebruik van 
methoden en technieken, een antwoord op 
de vraag om welke ziekte of aandoening het 
gaat. Het stellen van de juiste diagnose is 
belangrijk! Als de diagnose gesteld is kan de 
behandeling hierop afgesteld worden. Bij een 
verkeerd gestelde diagnose kan de daarop 
volgende behandeling schade toebrengen 
aan de patiënt. Daarom is het goed dat de 
wetenschap voortdurend zoekt naar nieuwe 
wegen om zuiver te diagnosticeren. Dit is 
zeker ook van belang voor dementie. Juiste 

diagnose en behandeling kan bijdragen aan 
de kwaliteit van leven van de patiënt en ook 
de mantelzorger helpen. Daarom is goede sa-
menwerking tussen de patiënt, mantelzorgers 
en professionals van groot belang.
Daarnaast moeten wij ons realiseren dat elke 
persoon anders is en dan ook anders op de 
aandoening of ziekte en de behandeling zal 
reageren.

Patrick Dobbelstein (Specialist Ouderenge-
neeskunde bij Mondriaan) zal deze avond 
ingaan op diagnostiek bij mensen met het 
vermoeden van dementie.

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer Schlos-
ser op tel. 045-5213455 of met de 
heer Pieters op tel. 06-13365008.

De gemeente Kerkrade publiceert vanaf 01 
januari 2020 de gemeentelijke bekendma-
kingen digitaal via  
www.offi cielebekendmakingen.nl 

Wilt u op de hoogte blijven van wat er 
in uw buurt gebeurt, zoals bouwplan-
nen en verkeersmaatregelen?  Meld u dan 
aan voor de gratis e-maildienst of app via 
www.overuwbuurt.overheid.nl

Beschikt u niet over een computer dan kunt 
u terecht in de Bibliotheek Kerkrade (HuB, 
Eygelshoven en Kerkrade-West).

Een verkorte weergave van de bekendmakin-
gen zal in het weekblad VIAParkstad Kerkrade 
worden gepubliceerd. Dit blad maakt onder-
deel uit van De Limburger en kunt u daar-
naast gratis afhalen bij o.a. supermarkten, 
gemeentehuis, bibliotheken, verzorgingste-

huizen. 
Wilt u de gepubliceerde bekendmakingen 
van omgevingsvergunningen en de onderlig-
gende stukken inzien? Maak dan een tele-
fonische afspraak met de Vakbalie Bouwen, 
Wonen, Leefmilieu in het stadskantoor.  

Overige bekendmakingen liggen ter inzage 
bij het informatiecentrum in het stadskantoor.

Alzheimer Café Parkstad

Bekendmakingen en inzage
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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.

Een bezwaarschrift of
zienswijze indienen
Een bezwaarschrift/zienswijze moet
worden ondertekend en dient tenminste
te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c.  een omschrijving van de inhoud van de 

bekendmaking/de publicatie waartegen 
het bezwaar/de zienswijze is gericht;

d. de gronden van het bezwaar cq.
    een uiteenzetting van de zienswijzen.

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

Het jaarlijks terugkerend evenement Wink-
tersjpas in Kerkrade was weer een succes.

Op 30 december 2019 was de Rodahal in 
Kerkrade omgetoverd tot een groot speelpara-
dijs. Kinderen tot en met 12 jaar hebben zich 
goed kunnen amuseren op de vele springkus-

sens, speeltoestellen en met diverse andere 
spellen. Er was ook voorlichting over gezond 
eten en drinken.

Winktersjpas in de Rodahal is een geza-
menlijk initiatief van de gemeente Kerkrade, 
Jeugd- en Jongerenwerk Impuls, Kinderop-

vang Parkstad, GGD Zuid-Limburg, Heton en 
Fontys Sporthogeschool. Met dit evenement 
willen de organisatoren het belang van sport 
en beweging benadrukken. 

Winktersjpas in de Rodahal weer druk bezocht


