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SUPERLOCAL winnaar ‘The Innovation in Politics Award 2020’! 

Het project SUPERLOCAL - Super Circular  
Estate - in Bleijerheide heeft The Innovation in 
Politics Awards 2020 gewonnen! SUPERLO-
CAL won in de categorie ‘Ecology’. 

Op 3 december werd dit door de organisatie 
online bekend gemaakt. “Fantastisch dat we 
als Kerkrade met SUPERLOCAL hebben ge-
wonnen,” zegt verantwoordelijk wethouder 
Tim Weijers van de gemeente Kerkrade (Ruim-
telijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuis-
vesting) die online de felicitaties van de vakjury 
in ontvangst nam namens de 12 projectpart-
ners. “De prijs is een mooie bekroning voor de 
uitstekende samenwerking en vernieuwings-
drang die we met z’n allen getoond hebben. 
Met gepaste trots zien we dat dit bijzondere 
project, dat in Bleijerheide ook bijdraagt aan 
de leefbaarheid van deze wijk, ook ver bui-
ten onze regio gezien en gewaardeerd wordt. 
Mijn dank en felicitaties gaan uit naar onze 
projectpartners,” aldus wethouder Weijers. Bij 
de prijs hoort ook een award en die komt in de 
loop van december naar Kerkrade. 
 
Prijsuitreiking
Met de prijzen wil The Innovation in Politics 
Institute het politieke werk in Europa erken-
nen en ondersteunen. Ieder jaar wordt er een 
jury samengesteld om te beslissen wie de prijs 

wint. Dit jaar waren er 1058 juryleden uit 47 
landen. Vanuit 22 landen kreeg het project 
389 keer het commentaar ‘uitstekende inzen-
ding’. Normaal gesproken wordt de prijs, die 
sinds 2017 jaarlijks wordt uitgereikt, uitgereikt 
op een locatie ergens in Europa. Dit jaar zou 
dit vanuit Berlijn zijn. Door het coronavirus is 
dat dit jaar niet mogelijk. Vanaf november pre-
senteerden de partijen zich online en konden 
de juryleden stemmen. 

SUPERLOCAL – Super Circular Estate
In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide 
worden zo veel mogelijk materialen van 
voormalige hoogbouwflats gebruikt voor 
de bouw van nieuwe woningen en de aan-

leg van de openbare ruimte. Er komen 130 
nieuwe betaalbare huurwoningen, een ge-
meenschappelijke ruimte voor bewoners en 
omwonenden en een waterkringloop die re-
genwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL 
is een circulair bouwproject dat in het teken 
van duurzaamheid en bewonersparticipatie 
staat. Projectpartners zijn: HEEMWonen, ge-
meente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, 
bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad 
Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, 
Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf 
en gemeente Brunssum.
Bijzonder aan de wijk is dat de woningen ge-
maakt zijn van de materialen van de flats die 
hier tot kort geleden stonden. Voormalige be-
woners en omwonenden denken actief mee 
over de plannen voor het gebied. In het pro-
ject zijn nieuwe methodes bedacht en getest 
om materialen zoals beton, bakstenen en hout 
opnieuw te gebruiken voor de bouw van wo-
ningen en de aanleg van het openbare gebied 
(bijvoorbeeld voor de aanleg van paden). Ook 
wordt duurzaam omgegaan met water in deze 
nieuwe buurt. Het project kreeg twee grote 
Europese subsidies, namelijk uit Life en UIA. 
Vanuit UIA staat het project bekend onder de 
naam Super Circular Estate. 

Meer informatie via www.superlocal.eu
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In Park West in Kerkrade-West komen 24 le-
vensloopbestendige woningen. Op woensdag 
2 december zijn er daarom afspraken gemaakt 
tussen de gemeente Kerkrade en woningcor-
poratie HEEMwonen. Deze afspraken werden 
ondertekend door wethouder Tim Weijers en 
Frank Vos (directeur Bedrijfsvoering en Vast-
goed HEEMwonen). 

Het nieuwbouwproject kent een bijzondere 
opzet: de woningen worden in een hofje ge-
bouwd met de achtertuinen naar elkaar en met 

de voorkant richting het openbaar park.
In het contract staan onderwerpen als ‘hoe 
komt de inrichting van het gebied uit te zien’ 
en ‘hoe regelen we de financiën’.
“De openbare ruimte moet goed aansluiten bij 
het ontwerp en de speciale opzet van de wo-
ningen”, aldus Tim Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning/Volkshuisvesting/Openbare Ruimte). 

Het plan bestaat uit twee groepen van 12 wo-
ningen, die omringd worden door groen. Het 
doel van de opzet is om meer betrokkenheid 
te krijgen tussen de bewoners. Het moet een 
plek worden waar ouderen en jongeren samen 
leven en elkaar kunnen helpen. In het tweede 
kwartaal van 2021 wordt gestart met de bouw 
van de woningen. Eind 2021 moeten de wo-
ningen klaar zijn voor de verhuur. De nieuw-
bouwwoningen zijn gasloos en bijna ener-
gieneutraal. Ze worden voorzien van goede 
isolatie, een warmtepomp en geïntegreerde 
zonnepanelen op het dak.

Een wijk in bloei
Al in 2011 zijn de gemeente Kerkrade, 
HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Lim-

burg en de provincie Limburg gestart met 
de herontwikkeling in Kerkrade-West (West 
wint aan ruimte). “De afgelopen jaren is er 
veel positief veranderd in West. De duur-
zame buurt ‘De bestaande wijk van Morgen’ 
in Kaalheide en Park West met speeltuin en 
’t Westhoes zijn daar voorbeelden van”, aldus 
de wethouder. 

Interesse in één van de nieuwbouwwoningen?
Om straks kans te maken op een woning in dit 
nieuwbouwplan, moeten mensen ingeschre-
ven staan bij www.thuisinlimburg.nl 
Op de hoogte blijven van het project? Stuur 
dan een e-mail naar info@heemwonen.nl  
onder vermelding van ‘Aanmelden nieuwsbrief 
project Parkwoningen Heilust’.  

Afspraken HEEMwonen en gemeente nieuwbouw Park West

Dit jaar geen Winktersjpas in de Rodahal

De gemeente Kerkrade, Jeugd- en Jongeren-
werk Impuls, Kinderopvang Parkstad, GGD 
Zuid-Limburg, Heton en Fontys Sporthoge-
school hadden het graag anders gezien, maar 
helaas kan er dit jaar geen  Winktersjpas in de 
Rodahal georganiseerd worden. 

Wethouder Jo Schlangen (Jeugd): “Ik kan me 
voorstellen dat vooral de jongste bezoekers 
teleurgesteld zullen zijn. Maar de gezondheid 
en veiligheid van alle bezoekers van deze ac-
tiviteit staat voorop. Verplaatsen van Winktersj-
pas naar hopelijk volgend jaar was daarom de 
beste optie.”

Alternatief
Om de kinderen tot 12 jaar een alternatief te 
bieden heeft Impuls Jeugd- en Jongerenwerk 

een aantal activiteiten georganiseerd. Zo zul-
len de Jeugd- en Jongerenwerkers op 21 de-
cember knutselpakketten bij kinderen thuis-
bezorgen. Hiervoor moet de kinderen zich 
tussen 14 december en 18 december voor 
aanmelden via wvandenbulk@impuls.nl 
Op 23 december is er een wijkactiviteit in jon-
gerencentrum The Future (St. Pietersstraat 3). 
Hiervoor kunnen zich maximaal 25 deelne-
mers aanmelden. In ‘t Westhoes (Anemonen-
straat 16) wordt ook een wijkactiviteit georga-
niseerd voor hetzelfde aantal deelnemers. Ook 
hiervoor moeten de deelnemers zich aanmel-
den. Dat kan via wvandenbulk@impuls.nl 
Tijdens alle activiteiten wordt rekening gehou-
den met de geldende coronamaatregelen en 
zijn de activiteiten alleen toegankelijk voor 
kinderen. 

Verbetering artikel ‘Participatieprogramma 
Zonnepark Emma Safety Footwear’

In het stadsjournaal van 02-12-2020 ver-
meldden wij in het artikel over Zonnepark 
Emma Safety Footwear dat de aandelen in 
dit zonne-energieproject een verwacht ren-
dement hebben van 4 à 5%. Dit klopt niet. 

Hier had moeten staan dat de aandelen een 
verwacht rendement hebben van 3 à 4 %. 

Het verbeterde artikel is te vinden op  
www.kerkrade.nl/nieuws

Raadsvergadering december 2020

Op woensdag 16 december 2020 vindt de 
maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats. 
Het is vanwege de coronamaatregelen nog niet 
mogelijk om deze vergadering bij te wonen. 

U kunt de vergadering volgen via een livestream: 

https://ris2.ibabs.eu/Kerkrade
Hier zijn ook de actuele agenda en vergader-
stukken te vinden.
De stukken die bij de vergadering horen, liggen 
een week van tevoren ter inzage in het stadskan-
toor, Markt 33. 

Gratis mondkapjes 
voor burgers met een klein inkomen

Vanaf 1 december is het in Nederland ver-
plicht om een mondkapje te dragen. Om 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, dient iedereen boven de 13 jaar een 
niet-medisch mondmasker te dragen in alle 
publieke binnenruimten, stationsgebouwen 
en luchthavens.
De aanschaf van deze mondkapjes is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen met 
een klein inkomen kunnen het geld soms 
niet missen.

“De veiligheid van onze inwoners mag nooit 
afhangen van de dikte van hun portemon-
nee”, aldus wethouder Wiermans (sociale 
zaken). “Daarbij mag het niet kunnen beta-
len van een mondkapje geen drempel vor-
men om niet meer naar bepaalde plekken 
te gaan, zoals de supermarkt of de voedsel-
bank.” 
Om deze redenen heeft de gemeente Kerk-
rade besloten om gratis enkele stoffen en 
wasbare mondkapjes te verstrekken aan in-
woners met een kleinere portemonnee. 

Voor wie zijn de mondkapjes bedoeld? 
De volgende groepen zullen gratis enkele 
mondkapjes krijgen toegestuurd: 
• Burgers die op basis van de Participatiewet 

in 2020 een uitkering ontvangen of nog 
gaan ontvangen;

• Burgers die in 2020 bijzondere bijstand 

hebben ontvangen of nog gaan ontvan-
gen;

• Burgers die op basis van de verordening 
Sociaal Culturele Activiteiten in 2020 een 
uitkering hebben ontvangen of nog gaan 
ontvangen;

• Burgers die in 2020 de gemeentelijke bij-
drage hebben ontvangen of gaan ontvan-
gen ten gevolge van deelname aan de col-
lectieve ziektekostenverzekering.

De gratis mondkapjes zullen deze week 
(week 50) worden verstuurd aan de eerder 
genoemde groepen. 
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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 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
O.L. Vrouwestraat 89 – verplaatsen bestaande 
stofzuigerinstallatie van straatzijde naar gevel-
zijde bij voorgevel pand
Kohlbergsgracht 8 – aanleggen inrit
Akerstraat 162 – vestigen bedrijf met werkplaats, 
showroom en opslag op begane grond en  be-
drijfswoning op eerste verdieping
Papaverplein (kadastraal perceel D10185) en 
Salviaplein (kadastraal perceel D10183) – bou-
wen 24 levensloopwoningen en kappen vier 
bomen
Koningsweg 23 – legaliseren pergola
Grote Stegel 24 – aanleggen inrit
Wiebachstraat (kadastraal perceel M751) – bou-
wen bedrijfspand fase 1
Bosberg 3 – realiseren nagelsalon
Adriaen Brouwerstraat 120 – vervangen garage-
poort door kunststof pui
Schifferheidestraat 25 – bouwen nieuwe aan-
bouw ter vervanging bestaande aanbouw

Wenckebachstraat 3 – uitbreiden kantoren be-
gane grond en opslag op verdiepingsvloer in be-
staande bedrijfshal
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Brughofweg 25 – bouwen van overig bouwwerk
Geen bezwaar mogelijk.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning-
van Ederenstraat 2 – dichtmaken balkon
Mogelijkheid tot maken bezwaar.

Verleende omgevingsvergunning
Marktstraat 51 – veranderen buitengevel en 
inrichting en in gebruik nemen pand als sport-
functie
Maria Gorettistraat 160 – kappen van bomen, 
aanleggen inrit, plaatsen/vervangen kozijnen en 
bouwen carport en erfafscheiding
Bergeikstraat (kadastraal perceel P321) –  
kappen van een Tilia
Domaniale Mijnstraat (kadastraal perceel 
E6606) – kappen drie eiken
Steenbergstraat 27 – tijdelijk plaatsen twee mo-

biele kantoorunits
Kosterbeemden 114 – vervangen van kozijnen
Spekhofstraat 15 - brandveilig in gebruik nemen 
kindercentrum met nachtverblijf
Bosveldstraat 48 t/m 94 – tijdelijk (12 maanden) 
plaatsen van ondersteuningsconstructie onder 
balkons achterzijde complex
Kaffebergsweg 88 – verbreden bestaande inrit
Albert Thijsstraat 15 – kappen twee Fagus syl-
vatica’s
Mogelijkheid tot maken 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

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 18 november 2020 – intrek-
king

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

BEKENDMAKINGEN

Het ‘Sterrenteam’ van de Kapel Koningin van de Vrede

In Nederland zijn er bijna 7 miljoen mensen die 
zich inzetten als vrijwilliger. Ook in de gemeen-
te Kerkrade zetten veel mensen zich dagelijks 
belangeloos in voor de gemeenschap. Daarom 
wordt ieder jaar door onze gemeente, in sa-
menwerking met Impuls, een specifieke groep 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn 
dat de vrijwilligers van de Vredeskapel. 

De Vredeskapel in de Hoofdstraat wordt be-
heerd door de stichting Koningin van de Vrede. 
Het team, bestaande uit acht vrijwilligers, waar-
borgt zowel de dagelijkse als de bijzondere gang 
van zaken in de kapel. Wethouder Leo Jongen 
(vrijwilligersbeleid): “De inzet van vrijwilligers is 
essentieel voor instellingen als deze. De verbon-
denheid van deze mensen koesteren wij en zijn 
we enorm dankbaar voor.”

In het kader van de opening van ‘Het Jaar van 
de Vrijwillige Inzet’ op 2 december heeft de 
wethouder de groep vrijwilligers verrast met een 
bloemetje. Het beeldje ‘Dank aan ons Sterren-
team’ werd door de wethouder overhandigd aan 
de heer Toon Janssen, coördinator van het team. 

Let op voor websites die diensten van de gemeente 
‘verkopen’

Een afspraak maken of een uittreksel aanvra-
gen? Regel dit direct bij de gemeente en niet 
via een website van een andere partij. 

De gemeente ontvangt vaak klachten van inwo-
ners die online zijn opgelicht bij het maken van 
een afspraak of het bestellen van een uittreksel. 

Verschillende websites bieden ‘hulp’ aan bij 
het regelen of aanvragen van zaken bij de ge-
meente, waar u dan extra voor moet betalen. 
Gemeente Kerkrade werkt niet samen met deze 
websites. 

Trap er niet in
Ziet u een website die aangeeft dat zij een af-
spraak bij de gemeente of een document van 
de gemeente voor u kunnen regelen? Trap er 
niet in! Deze websites en online loketten vra-
gen om gevoelige persoonlijke informatie en 
geld voor het maken van een afspraak bij de 
gemeente. Of ze vragen veel geld voor een 
uittreksel of akte. Een afspraak maken bij ge-
meente Kerkrade is altijd gratis. Documenten 
zoals uittreksels, een paspoort of rijbewijs kunt 
u gewoon zelf bij de gemeente aanvragen. Dit 
kan op www.kerkrade.nl of door te bellen met 
14 045. Net zo makkelijk en veel goedkoper.

De opbrengst van de actie ‘Geef een jas, 
verwarm een hart’ was groot. De jassen 
zullen in week 51 uitgedeeld worden 
aan inwoners van Kerkrade met een klei-
ne beurs. Jassen die overblijven zullen 
worden geschonken aan verscheidene 
organisaties als de Kledingbank en het 
Leger des Heils.

De jassen zijn op 14, 15 en 16 decem-
ber tussen 12.00 uur en 19.00 uur gratis 
op te halen in de tijdelijke pop-up win-
kel in het Flexiforum (voormalig Campus 
gebouw). Doelgroep van deze actie zijn 
mensen met een smalle beurs. Per per-
soon is 1 jas beschikbaar en verder geldt 
op=op. 

Het Flexiforum bevindt zich in de Spek-
hofstraat 15. In de pop-up winkel houdt 
men zich aan de geldende coronamaa-
tregelen. Daarom worden er onder an-
dere maar een beperkt aantal mensen 
tegelijk binnengelaten.  

Ophalen jassen van 
actie ‘Geef een jas, 
verwarm een hart’


