
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 
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Eurodedag 2021

Zondag 29 augustus 2021 heeft de Euro-
dedag plaatsgevonden. 

De dag werd gestart met een eerbe-
toon aan de heer Theo Kutsch: de ro-
tonde bij d’r Knoop op de Nieuw-
straat werd omgedoopt tot ‘Theo Kutch
Rondell’ oftewel de ‘Theo Kutch Rotonde’.
Theo Kutsch was een drijvende kracht bij 
het ontstaan van Eurode en stond ook wel 
bekend als ‘Mister Eurode’. Tijdens zijn le-
ven heeft hij zich op voortreffelijke wijze 
ingezet voor grensoverschrijdende samen-
werking en daarvoor fundamentele impul-
sen gegeven. Zo heeft hij er aan bijgedra-
gen dat de beroemde Leiconblokken, het 
laatste stukje grensmuur tussen Duitsland 
en Nederland, op de Nieuwstraat verdwe-
nen en het herontwerp van deze straat kon 
worden uitgevoerd. De onthulling van de 
rotonde heeft plaatsgevonden in het bij-
zijn van zijn familie. 

Daarnaast kreeg de heer von den Driesch, 
voormalig burgemeester van de grensge-
meente ‘Stadt Herzogenrath’, de Eurode-
eremedaille uitgereikt.  

Op de Eurodedag werd ook de aftrap ge-
geven aan de fototentoonstelling ’25 jaar 
Nieuwstraat zonder grensmuur’. Deze ten-
toonstelling laat de afwisselende geschie-
denis van de Nieuwstraat zien. Catharina 
Scholtens heeft de tentoonstelling geopend 
met een mooie inleidende presentatie. De 
tentoonstelling is te bewonderen van 30 
augustus 2021 tot en met 24 september 
2021 in het Eurode Business Center. 

Locatie en tijden fototentoonstelling
De tentoonstelling is te bewonderen van 

30 augustus 2021 tot en met 24 september 
2021 in het Eurode Business Center. 
Openingstijden: 
Maandag tot en met vrijdag van 08:00- 
17:00 uur. 

Bezoekers dienen zich van te voren aan te 
melden. Dit kan via info@eurode.eu of te-
lefonisch door vanuit Duitsland te bellen 
naar 0049-2406 999-020 of vanuit Neder-
land naar 045-5639390. 

In september vinden verschillende 
 commissievergaderingen plaats. 

De agenda’s en vergaderstukken zijn te vin-
den op ons bestuurlijk informatiesysteem 
iBabs. Ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 13 september 2021 om 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffi er: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 14 september 2021 om 19.00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-

Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 15 september 2021 om 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Vanwege de coronacrisis zullen de verga-
deringen digitaal plaatsvinden en niet voor 
publiek toegankelijk zijn. Via iBabs kunt u 
de commissievergaderingen live volgen en 
achteraf terugkijken. 

Commissievergaderingen september 2021

Op de foto onthullen burgemeester Fadavian en burgemeester Dassen-Housen de Theo 
Kutsch rotonde in het bijzijn van achterkleinkind Dana.

Vredeswake 2021 
 Oranjevereniging 

Kerkrade

Van 16 tot en met 18 september wordt er 
door de Oranjevereniging Kerkrade wederom 
een Vredeswake/weekend georganiseerd. 

De Vredeswake wordt door de Oranjevereni-
gingen gezien als een belangrijk bewustwor-
dingsproject voor de inwoners van Kerkrade 
en Herzogenrath. Helemaal in deze turbu-
lente tijden, waar vrede, vrijheid en verdraag-
zaamheid in onze samenleving sterk onder 
druk staan. 

De Vredeswake zal in de toekomst ieder jaar 
in september plaats gaan vinden. 

Het hele programma tijdens deze dagen kunt 
u teruglezen op onze website.



Deze maand wordt traditiegetrouw de 
Monumentenmaand gevierd in Kerkrade en 
Aken. 

Het doel van deze jaarlijks terugkerende ac-
tiviteitenmaand is om de aandacht voor de 
monumenten te vergroten door dit bijzon-
dere Nederlands cultureel erfgoed toegan-
kelijk te maken en te behouden voor een 
breed publiek. 
Dit jaar is rondom het thema ‘Mijn monu-
ment is jouw monument’ een aantrekkelijk 

grensoverschrijdend programma samenge-
steld, passend binnen de coronamaatrege-
len. 

Het programma is terug te vinden in de fol-
der die verkrijgbaar is bij de deelnemende 
organisaties. Daarnaast is op 
www.kerkrade.nl/monumentenmaand en 
www.bibliotheekkerkrade.nl meer informa-
tie te vinden over de verschillenden activi-
teiten. In de folder en op de websites staat 
ook hoe en waar u zich kunt aanmelden.

www.kerkrade.nl

Het buitenspelen van de toekomst begint in Kerkrade 

Om buitenspelen voor kinderen aantrekke-
lijker te maken heeft de gemeente Kerkrade 
als eerste gemeente in Nederland een over-
eenkomst gesloten met het softwarebedrijf 
Pleintje uit Amsterdam. In de app Pleintje 
spelen kinderen in de leeftijd tussen 8 en 14 
jaar buiten de gaafste en nieuwste games. 
Buitenspelen wordt weer leuk met de mo-
derne technologie van vandaag.

Pleintje is een mobiele applicatie die kinde-
ren ondersteunt en stimuleert om samen met 
vriendjes en vriendinnetjes buiten (interac-
tieve) spellen te spelen. Het concept draait 
om gamifi catie, de trends van de games die 
de kinderen binnen spelen worden meege-
nomen naar buiten. Zo zitten er Avatars in 
Pleintje die je als gebruiker ontwikkelt door 
zoveel mogelijk buiten te spelen. Iedere twee 
á drie maanden zullen er nieuwe spellen in 
Pleintje komen.

Mick Remmers, oprichter van Pleintje: “We 
zijn bijzonder trots om Kerkrade als eerste 
offi ciële partner te mogen koppelen aan het 
platform. Het team kijkt er enorm naar uit 
om samen met lokale partners het buitenspe-
len van de toekomst in Kerkrade op de kaart 
te zetten. Gezondheid en vitaliteit zijn, net 
als voor ons, belangrijke thema’s in Kerkra-
de. Pleintje app past daarom naadloos in het 
programma Vie - Leven in beweging, want 
onze spellen brengen de jeugd buiten ook 
lekker in beweging.” 

Om te beginnen met Verstoppertje 2.0. Het 
ouderwetse verstoppertje, maar dan met de 
technologie van vandaag verwikkeld in een 
nieuw jasje. De zoeker kan bijvoorbeeld ge-
bruik maken van de GPS van de telefoon om 
voor korte duur te bekijken waar de verstop-
pers zich schuilhouden. 

Innovatie
Pleintje app is een onderdeel van één van de 
programma’s van Vie - Leven in Beweging. 
Dat is het veelomvattende programma dat 
de gezondheid en vitaliteit van de inwoners 
van Kerkrade én Parkstad wil verbeteren. 
Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs): “Een 
gezonde toekomst begint met een gezonde 
jeugd. Wij verwachten dat we de Kerkraadse 
jeugd met deze spannende games verleiden 
tot meer buitenspelen en dus ook meer be-

wegen. In feite brengen we in de buitenlucht 
twee werelden samen. Dat is nog eens wat je 
noemt innovatie.”

Partner Roda JC 
Roda JC is één van de maatschappelijke part-
ners in dit project. Spelers van de voetbalclub 
zullen gedurende het komende jaar aan een 
aantal spellen meedoen. “We verlenen graag 
onze medewerking aan dit project, omdat 
we het belangrijk vinden dat kinderen buiten 
op een gezonde manier actief zijn”, aldus 
Remco Heuts, coördinator MVO bij Roda 
JC. “Deze nieuwe vorm van buitenspelen 
helpt onze kinderen fi t te houden. Als MVO 
hebben wij vanzelfsprekend in Parkstad ook 
een maatschappelijke taak en die vullen we 
in dit geval graag met de gemeente Kerkrade 
en Pleintje in.”  

Vanaf begin september staat Kerkrade in het 
teken van het buitenspelen van de toekomst 
met onder andere een eigen Kerkraadse Ava-
tar tekenwedstrijd. De winnende Avatar zal 
in de Pleintje app komen om vrij (buiten) te 
spelen. Daarnaast staat het Verstoppertje 2.0 
event op de planning waarbij kinderen sa-
men met voetballers van Roda JC het Plein-
tje-spel Verstoppertje 2.0 gaan spelen.

De offi ciële kick-off van Pleintje wordt eind 
oktober gehouden in en bij het Parkstad 
Limburg Stadion. Samen met de Roda-selec-
tie speelt een aantal kinderen dan Change 
the Game. De naam zegt het al…. Een spel 
dat continu kan veranderen in een nog uit-
dagender spel dan dat het tijdens de start al 
was. 

De gemeente Kerkrade, Pleintje en Roda JC hebben het buitenspeelcontract getekend. V.l.n.r.: Xian Emmers (Roda JC), wethouder Jo 
Schlangen, Teun Latour (Pleintje), Richard Jensen (Roda JC) en Mick Remmers (Pleintje).

Monumentenmaand 2021 – Mijn monument is jouw monument
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur 
en vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

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

Vakloket Maatschappelijke Zorg
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
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 atten-
deren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Kleingraverstraat 22 – plaatsen carport
Gaiaboulevard 1 – bouwen carports met 
zonnepanelen op parkeerterreinen Gaia-
ZOO
Gravenweg 52 – verbreden bestaande inrit
Finefrau 127 – legaliseren 2 overkappingen
Laurentiusstraat 60 – kappen boom
Brughofweg 25 – realiseren dakterras op be-
staand gebouw (dierenverblijf tapir)
Marktstraat 45 – realiseren verdieping op 
garage, plaatsen dakkapel aan achterzijde 
en plaatsen vaste trap naar zolder
Vasstraat 47 – plaatsen terrasoverkapping
Krichelbergsweg (kadastraal perceel H338) – 
bouwen woning
Seringenstraat 13 – plaatsen dakkapel voor-
zijde woning
Caumerstraat 63 – bouwen garage naast wo-
ning en aanleggen inrit
Kerkvoetpad 6 – kappen 3 Fraxinussen
Poyckstraat 40 – plaatsen erfafscheiding
Kokelestraat 40 – vergroten woning en kap-
pen boom
Koninginnestraat 11 – verbreden bestaande 
inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Erensteinerstraat 8 – plaatsen dakkapel aan 
voorzijde woning
Maria Gorettistraat 188 – kappen 2 bomen
Poyckstraat 19 – plaatsen airco gevel
Haanraderstraat 52 – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor vergroten 
garage voor realiseren massageruimte
Eurenderstraat 13 – vergroten woning be-
gane grond en verdieping en wijzigen van 
gevelopeningen in voorgevel
Haanraderstraat (kadastrale percelen P586 
en P587) – bouwen aanbouw, bouwen nieu-
we garage op plaats van bestaande garage en 
verbreden bestaande inrit
Op de Kamp 3 – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Akerstraat 28 – aanleggen inrit
St. Pieterstraat 252 – uitvoeren van werk-
zaamheden achtergevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Prinses Irenestraat 30 – verwijderen asbest-
houdende materialen
Eisenhowerstraat 15 – verwijderen asbest-
houdende golfplaten
Gladiolenstraat 177 – verwijderen van as-
besthoudend dakbeschot
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te 
maken door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet mili-
eubeheer
Voor: het oprichten van een inrichting
Locatie: Ranpak B.V., Rimburgerweg 40, 
6471XX Eygelshoven
Datum melding: 9 augustus 2021 
Zaaknummer: 2021-206495
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Vervaardigen van verpakkingsmaterialen 
uit papier en karton en vervaardigen van ver-
pakkingsmachines middels assemblage

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op 
de inrichting van toepassing zijn. 

Voor meer informatie kunt u het E-loket 
raadplegen via www.aimonline.nl
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze 
of maken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

Gratis volwassenonderwijs in Kerkrade

Van 6 t/m 12 september is het in Nederland 
de Week van Lezen en Schrijven. Ook in 
Kerkrade krijgt taal extra aandacht. 

Zo leest wethouder Schlangen op woensdag 
8 september een dictee voor in de HuB.Bi-
bliotheek Kerkrade. Het is een dictee in een-
voudige taal voor inwoners die volwassenen-
onderwijs volgen. De gemeente wil dat meer 
inwoners weten dat volwassenenonderwijs 
gratis is voor mensen die moeite hebben met 
taal, rekenen of computervaardigheden. 

Belang van basisvaardigheden 
Taal, rekenen en computervaardigheden 
zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om 
goed te kunnen meedoen in de maatschap-
pij. Mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven voelen zich vaker onzeker, hebben 
vaker problemen met hun gezondheid en 
hebben vaker schulden dan mensen die wel 
goed kunnen lezen en schrijven.

Volwassenenonderwijs 
Inwoners die moeite hebben met taal, reke-
nen of computervaardigheden kunnen gratis 
terecht bij het Taalhuis of het VISTA College. 
Het Taalhuis is gevestigd in de Hub. Biblio-
theek Kerkrade (Martin Buberplein 15). Hier 
helpen vrijwilligers met het spreken, lezen 
en schrijven van de Nederlandse taal. Ieder-
een is welkom, je hoeft geen lid te zijn van 
de bibliotheek. 
VISTA College organiseert Taalgroepen in de 

wijk (in wijkpunt ’t Westhoes, het Catharina 
Hoes en in Eygelshoven).
In een taalgroep leer je beter lezen, schrijven 
en spreken. Deelnemers kunnen op hun ei-
gen tempo werken. Een leraar helpt hierbij. 
De lessen zijn gratis. 

Aanmelden kan via het telefoonnummer 
06-42 27 39 20 of het
e-mailadres taal@vistacollege.nl

Wil je met de computer leren werken? Of 
meer met de computer kunnen doen? De 
bibliotheek organiseert hiervoor Klik en Tik 
cursussen. De bibliotheek organiseert deze 
in de Hub. Bibliotheek Kerkrade, in Wijk-

punt ’t Westhoes en in de Bibliotheek Eygels-
hoven. Interesse? Bel 045-763 05 20.

Oproep om anderen te helpen
We vinden het belangrijk dat iedereen op de 
hoogte is van gratis volwassenenonderwijs 
in de buurt. We hopen dat bekenden van ie-
mand die moeite heeft met taal vertelt over 
de mogelijkheden van volwassenenonder-
wijs. 

Aanmelden voor volwassenonderwijs of 
meer informatie opvragen kan via de biblio-
theek Kerkrade (045-763 05 20), VISTA Col-
lege (088-001 50 00) of Letterliefde Parkstad 
(045-2011314).


