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Balanz@Work Kerkrade biedt werkgelegenheid in de schoonmaakbranche 

De gemeente Kerkrade en de bedrijven  
Balanz Facilitair en Relim hebben hun krach-
ten gebundeld in het project Balanz@Work 
Kerkrade. Doelstelling van het project is 
om mensen met een afstand tot de arbeids-
markt te begeleiden naar passend werk in 
de schoonmaakbranche. Het startschot voor 
het project vond plaats op dinsdag 1 juni 
met de ondertekening van het convenant in 
het Flexiforum in Kerkrade.

De gemeente Kerkrade wil mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven 
om te participeren in de maatschappij. En 
dat in samenwerking met maatschappelijke 
partners. De gemeente streeft hierbij primair 
naar betaald werk. Om dat te kunnen rea-
liseren is het belangrijk dat organisaties in-
clusief worden. Schoonmaakbedrijf Balanz 
Facilitair participeert in het project om een 
groeiend tekort aan werknemers te voorko-
men. Leerwerkbedrijf Relim begeleidt in op-
dracht van de gemeente bijstandsgerechtig-
den bij participatie en re-integratie.

Tien deelnemers per jaar
Gezamenlijk hebben deze partijen een leer-
werklijn opgezet die gericht is op de schoon-
maak. Doelstelling is om mensen vanuit de 
bijstand te laten uitstromen naar betaald 
werk bij Balanz Facilitair. In het project is er 
per jaar plek voor tien deelnemers. Op het 
moment dat iemand een vaste baan vindt, 
kan een andere deelnemer instromen. 

Intensieve begeleiding
De deelnemers worden in het project inten-
sief begeleid. Dat begint al in het zogeheten 
voorschakeltraject bij Relim. Daarin wordt 
gewerkt aan vaardigheden die noodzakelijk 
zijn voor deelname. 
Binnen het gehele traject is er niet alleen aan-
dacht voor vakvaardigheden, maar wordt er 

ook gewerkt aan werknemersvaardigheden, 
sociale vaardigheden, vitaliteit en gezond-
heid van de deelnemers. De deelnemers 
worden intern opgeleid en begeleid door 
professionals van de deelnemende partijen.

Na afronding van het voortraject stromen de 
kandidaten door naar Balanz Facilitair. Daar 
doen ze in eerste instantie drie maanden 
op een laagdrempelige manier ervaring op 
met werken binnen de schoonmaakbran-
che. Na deze kennismakingsperiode worden 
de kandidaten in het programma opgeleid 
tot erkend schoonmaak medewerker. Bij 
de afronding van de opleiding ontvangen 
ze het officiële - door de branche erkende 
- diploma Basis Opleiding Schoonmaak. Bij 
goed functioneren biedt Balanz Facilitair na 
een maximale termijn van 23 maanden de 

kandidaten een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd aan. 

Toekomst 
Voor Balanz Facilitair biedt Balanz@Work 
Kerkrade een uitstekende mogelijkheid om 
een nieuwe instroom van medewerkers te 
genereren in de steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt. Wethouder Huub Wiermans: 
“Met het erkende vakdiploma, de geleerde 
vaardigheden en opgedane ervaring, kun-
nen de deelnemers een duurzame werkplek 
vinden, waarmee ze uit de uitkering komen 
en kunnen bouwen aan hun toekomst.” Uit 
soortgelijke projecten in andere gemeentes 
blijkt daarbij ook dat deelnemers die dit tra-
ject met succes doorlopen een positief effect 
ervaren op sociaal vlak én op hun gezond-
heid. 

Balanz Facilitair, Relim en de gemeente Kerkrade hebben het convenant Balanz@Work  
Kerkrade ondertekend. Van links naar rechts Nino Bellinzis, directeur Relim, wethouder 
Huub Wiermans en Maurice Frijns, operational manager Balanz Facilitair.

Jaarlijkse controle hondenbelasting op 7 juni van start

Vanaf 7 juni gaan controleurs in de gemeente 
Kerkrade weer huis-aan-huis controleren op 
het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. 

De controles worden uitgevoerd door BsGW. 
Zij worden hierbij geholpen door het bureau 
LEGITIEM BV. De controleurs bellen bij in-
woners van de gemeente aan om het honden-
bezit te inventariseren. Uiteraard zullen bij de 
controles de coronamaatregelen in acht wor-
den genomen. 

Als de controleur bij u aanbelt, vraag hem of 
haar dan om een legitimatiebewijs.

Voorkom een boete
Iedereen die één of meer honden heeft, moet 
automatisch hondenbelasting betalen en is 

wettelijk verplicht de honden aan te melden. 
Het aantal honden op een adres bepaalt hoe-
veel belasting er betaald moet worden. Let 
dus goed op dat al uw honden zijn aangege-
ven, zo voorkomt u onnodige boetes. 

Uw hond aanmelden
Het aanmelden of afmelden van een hond 
kan het snelste via Mijn BsGW, de persoon-
lijke pagina op de website www.bsgw.nl 
Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het 
aantal honden kunt u doorgeven via deze 
persoonlijke pagina. De melding is dan met-
een geregeld.
Geen internet? Dan kunt u van maandag 
tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur 
uw hond(en) telefonisch aanmelden via de  
BsGW-telefoon: 088 – 8420 420. 

Houd uw BSN bij de hand als u belt. Meer 
informatie over de hondebelasting en de ta-
rieven is te lezen op de website www.bsgw.nl
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Hoogbouwflat Voorterstraat bereikt haar hoogste punt binnen project SUPERLOCAL

Op donderdag 27 mei vierden woningcor-
poratie HEEMwonen samen met aannemer 
JONGEN Bouwpartners, IBA Parkstad en 
de gemeente Kerkrade het bereiken van het 
hoogste punt van de hoogbouwflat aan de 
Voorterstraat in Kerkrade. 

De hoogbouwflat maakt deel uit van het 
SUPERLOCAL-project: een bijzonder pro-
ject waarbij hergebruik centraal staat. Niet 
alleen hergebruik van materialen, maar ook 
het ‘hergebruiken’ van de manier waarop 
mensen in het gebied samen leefden, de 
sfeer, het gemeenschapsgevoel.
In het projectgebied zijn al 15 grondgebon-
den woningen van hergebruikte materialen 
gebouwd. Van de hoogbouwflat is één helft 
gesloopt en opnieuw opgebouwd, van de 
andere helft is het casco ( het ‘geraamte’) 
hergebruikt. Met de ‘vernieuwbouw’ van 
deze flat wordt het laatste en meest zicht-
bare deel aan het project toegevoegd. 

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning/Wonen/Openbare Ruimte): “Dit is een 
belangrijke mijlpaal in het SUPERLOCAL-
project waar we met alle partners trots op 
mogen zijn. Langzaam maar zeker wordt 
het resultaat van alle gezamenlijke inspan-
ningen steeds meer zichtbaar.” 

Toepasselijk geschenk 
Om dit bijzondere moment te vieren en als 
dank voor de samenwerking overhandigde 
Jordi Schoffelen (Manager Innovatie & Markt 
– JONGEN Bouwpartners) een toepasselijk 
geschenk aan Liesbeth van Beek (bestuur-
der HEEMwonen): een meubelstuk voor de 
nieuwe bewoners van het projectgebied, 
gemaakt van hergebruikt hout uit het pro-
jectgebied. 
Deze stoel zal straks dienst doen binnen de 
‘Sociale plint’ (gemeenschappelijke ruimte) 
van het SUPERLOCAL gebied.

Waardering
Deze bouwfase kon nooit bereikt worden 
zonder de inzet van het projectteam en in 
het bijzonder van de bouwplaatsmedewer-
kers. Als blijk van dank voor hun toewijding 
– zeker ook in ongewone omstandigheden 
door corona - werden zij op de galerijen van 
de flat toegesproken en vervolgens getrak-
teerd op een heerlijk hapje. 

Sociale voorzieningen voor en door bewo-
ners
Er komen straks 114 appartementen in de 
flat. In de plint van het gebouw, gelegen aan 
het park, komt een wijkcentrum met sociale 
voorzieningen voor en door bewoners. De 
voorzieningen die er komen worden samen 
met buurtbewoners en toekomstige bewo-
ners van het gebied bepaald en ingevuld. 
Hier staat ‘ontmoeten en samen komen’ 
centraal. In de ruimte komt in ieder geval 

een wasmachineruimte. Bewoners kunnen 
hier tegen een beperkte bijdrage de was 
doen zonder zelf een wasmachine te hoe-
ven aanschaffen. 
Het project zal in 2022 grotendeels klaar 
zijn. 

Wilt u meer weten over SUPERLOCAL? Ga 
dan naar www.superlocal.eu en/of de Face-
book-, Twitter-, en LinkedInpagina van het 
project.

Commissievergaderingen juni 2021

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen en raadsvergaderingen plaats. 

Vanwege de coronacrisis zullen de verga-
deringen digitaal plaatsvinden en niet voor 
publiek toegankelijk zijn. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 21 juni 2021; 19.00 uur

Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 22 juni 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-

Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 23 juni 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-

foonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien. 
Ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie
Hier zijn ook de agenda’s en vergaderstuk-
ken te vinden. 
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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:
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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Steenbergstraat 27 – tijdelijk (24 maanden) 
plaatsen 2 portocabins bij loading docs aan 
voorzijde pand
Europaplein 1 – tijdelijk (6 maanden) plaatsen 
layher constructie met ledscherm
Vredesstraat 49 – plaatsen dakkapel
Melchiorstraat 7 – verbreden bestaande inrit
Kerkradersteenweg 27 – kappen 3 wilgen en 
1 Acer
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Hoofdstraat 35A – verbouwen bestaande win-
kel op begane grond naar levensloopbesten-
dige woning
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Pierre Zeijenstraat 1 – vergroten berging
Pannesheiderstraat 26A – bouwen loods
Schepenenstraat 2 t/m 8 (even) – bouwwerk 
brandveilig gebruiken voor verschaffen nacht-
verblijf aan meer dan 10 personen in het kader 

van verzorging
Veldhofstraat 142 – kappen 1 Acer
Wijngracht 64 – wijzigen kozijn
Graverstraat 103 – aanleggen inrit
Europaplein 1 – tijdelijk (6 maanden) plaatsen 
layher constructie met ledscherm
Kerkraderstraat 67 – bouwen van uitbouw en 
realiseren vijverpartij
Nico Ploumstraat 12 – tijdelijk (5 jaar) han-
delen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
voor vestigen buurtpunt
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Truytstraat 38 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Hoofdstraat 4 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Op de Roskamp 12 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Wijngracht 45 – slopen binnenwanden in ge-
bouw A
Heiveldstraat 37 – verwijderen asbesthoudend 
dakbeschot
Toupsbergstraat 5G1 & 5G2 – verwijderen as-
besthoudende plafondplaten
Hoefstraat 2 – verwijderen asbesthoudende 
tegellijm en voegsel
Kloosteranstelerweg 6 – verwijderen asbest-
houdende toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Wiebachstraat 77C – bouwwerk brandveilig 
gebruiken voor vestigen van vloerencentrum
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Gladiolenstraat 43 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Jaarverslag/Jaarrekening 2020
Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 liggen 
ter inzage. Na 1 juli zijn de jaarstukken ook 
online te raadplegen zijn via www.kerkrade.nl

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. In ver-
band met de Coronacrisis dient een afspraak 
gemaakt te worden door een mail te sturen 
naar gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

Regelgeving
Besluit Informatiebeheer gemeente Kerkrade 
2020- vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

De locatie van de voormalige hoc-
keyvelden in Haanrade krijgt een 
nieuwe bestemming. Hier zullen 
naar verwachting vijf Tiny Houses 
onderdeel van uitmaken. 

Al sinds 2014 heeft het terrein geen 
echte functie meer en dit wordt nu 
aangepakt. De direct omwonen-
den van het gebied Carisborg zijn 
tijdens een informatiebijeenkomst 
op 20 mei meegenomen in de 
ideeën van de gemeente. De plan-
nen worden nu verder uitgewerkt. 
In het eerste kwartaal 2022 hoopt 
de gemeente met de uitvoering te 
kunnen starten. 

Plannen
Op verzoek van de raad is onder-
zocht of het haalbaar is om de Tiny 
Houses te realiseren. De huisjes 
komen rondom het voormalige 
kantinecomplex van de hockey-
club. Het gaat om een pilot van in 
eerste instantie vijf jaar. Bij weder-
zijds goed bevallen, kan deze ter-
mijn tot twee maal toe met vijf jaar 

worden verlengd. Bewoning zorgt 
voor sociale controle en dit komt 
de omgeving ten goede. Daar-
naast streven de bewoners van 
Tiny Houses veelal een duurzame 
leefwijze na. Mede om die reden 
vindt de gemeente dit een goede 
locatie om een pilot te starten. 
Op de locatie van het voormalige 
hoofdveld komt een levensbomen-
bos. Het oude trainingsveld wordt 
als bosplantsoen aangeplant. 

Wethouder Tim Weijers (Ruimte-
lijke Ordening/Volkshuisvesting/
Openbare ruimte): “Het lijkt ons 
goed om de locatie van de voor-
malige hockeyvelden een nieuwe 
bestemming te geven. Met de Tiny 
Houses proberen we tegemoet te 
komen aan de wens bij een be-
paalde doelgroep voor kleine be-
woning en onze keuze voor een 
levensbomenbos heeft te maken 
met de grote belangstelling die er 
is voor het planten van een her-
denkingsboom.”

Vijf Tiny Houses op locatie 
voormalige hockeyvelden in Haanrade

Omnibuzz stopt met gratis vervoer 
naar vaccinatielocatie 

Ouderen vanaf 65 jaar zonder 
Omnibuzz pas kunnen vanaf 1 
juli 2021 geen gebruik meer ma-
ken van gratis vervoer naar de 
vaccinatielocatie. 

De reden waarom het algemeen 
bestuur van Omnibuzz dit wij-
zigt, is omdat veel ouderen (die 

dat willen) al twee vaccinaties 
hebben gehad of binnenkort de 
tweede vaccinatie krijgen. Ook 
ziet Omnibuzz een aanzienlijke 
daling van de aanvragen van vac-
cinatieritten van de doelgroep.

Lees alle info op 
www.omnibuzz.nl


