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Stadsjournaal

11 juni is het alweer een jaar geleden 
dat ik als uw burgemeester werd geïn-
stalleerd. 

Terugkeren naar je geboortestad heeft 
iets magisch, het is hoe je het wendt 
of keert toch een soort thuiskomen,  
maar behelst ook een risico: het is niet 
meer zoals vroeger. De stad en haar 
inwoners zijn veranderd, hebben de 
tijdgeest omarmd. Je voelt een enorme 
verbondenheid vanwege de mystiek 
van de geboorteplek, maar hoe dat in 
de praktijk uitpakt is, eerlijk is eerlijk, 
onzeker.

Nu, na een jaar, kan ik met een gerust 
hart zeggen dat die onzekerheid geheel 
ten goede is gekeerd. Ik heb me vanaf 
dag één thuis en welkom gevoeld. Wel-
kom door de inwoners die zo massaal 
kwamen naar de kennismakingsbijen-
komsten in de wijken. Welkom door de 
gemeenteraad, door het college en de 
ambtenaren, welkom door de collega-
gemeenten in de regio. 

De taak die op 11 juni op mijn schou-
ders werd gelegd, voelde vertrouwd en 

uitdagend. En uitdagend is het vanaf 
dag één geweest, turbulent haast. Het 
huwelijk tussen de beoogde Mexicaan-
se eigenaar en Roda JC liep stuk. Er was 
de moord op een jonge vrouw die in de 
wijk, bij de familie en vrienden en ook 
bij mij zelf veel emoties losmaakte. Er 
waren en zijn zorgen over de openbare 
orde en veiligheid in diverse straten en 
wijken. Er lagen omvangrijke dossiers 
op het bord van het college en de ge-
meenteraad. Het besluit werd genomen 
om Center Court te realiseren, een pro-
ject dat een keerpunt moet zijn in de 
aanpak van gezondheid en vitaliteit in 
onze stad. 

En tot slot betekende het coronavirus 
vanaf medio maart een enorme veran-
dering in ons leven. Inwoners vechten 
voor hun leven, ondernemers proberen 
met man en macht hun bedrijf in de 
lucht te houden. 
Onze ouderen maken eenzame dagen 
door. We bevinden ons in een situatie 
die we begin dit jaar nog voor onmoge-
lijk hadden gehouden.

In al deze situaties, hoe uitdagend ook, 
heb ik een enorme steun en warmte 
gevoeld. Van college- en raadsleden, 
van ambtenaren, collega’s en van u als 
inwoners. ‘Hats vuur Kirchroa’ is geen 
loze kreet maar een oproep om met 
elkaar de schouders onder de stad te 
zetten. En dat gebeurt op vele fronten. 
Of het nu de hulp bij boodschappen is, 
het uitdelen van gratis maaltijden, het 
koken voor een andere inwoner, het 
wandelen met iemands hond, het mu-
siceren voor ouderen of andere arties-
ten. Het gaat om de menselijke maat, 
en die is meer dan ooit weer terug in 
onze gemeenschap. En natuurlijk is 
niet iedereen het altijd met alle maat-
regelen eens. En wordt er ook wel eens 
stevig ‘gerauweld’. Ook tegen mij, en 
dat mag. Dat is zelfs goed. Van belang 
is wel om in alle gevallen met elkaar 
in gesprek te blijven, niet tegenover el-
kaar, maar met elkaar. Dat maakt Kerk-
rade zo bijzonder en maakt mij iedere 
dag weer trots om uw burgemeester te 
mogen zijn.

Petra Dassen-Housen

Een jaar verder....
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Campus heet voortaan Flexiforum en Ratatouille kindercentrum is eerste nieuwe huurder

De Campus in Kerkrade-West heet voortaan 
Flexiforum. Na een intensieve periode van 
aanpassing wordt het voormalige schoolge-
bouw aan de Spekhofstraat 15 weer volledig 
in gebruik genomen. 

De eerste nieuwe huurder is Kindercentrum 
Ratatouille. Afgelopen week werd het huur-
contract getekend. 

De gemeente is blij dat er na jaren leegstand 
eindelijk weer een bestemming komt voor dit 
prachtige schoolgebouw. 
“We kunnen weer vooruitkijken en maken 
een vliegende start. Het aantal huurcontrac-
ten dat klaar ligt voor ondertekening is na-
melijk veel hoger dan eerder werd verwacht,” 
aldus wethouder Tim Weijers (Vastgoed). “De 
bestemming is gebaseerd op de thema’s ‘le-
ren en werken’. Huurders zijn zowel maat-
schappelijke organisaties, dienstverleners 
als commerciële bedrijven. Deze mix van 
huurders moet van Flexiforum een levendige 
community maken.” 

De naam Flexiforum is afgeleid uit het oude 
Rome; Forum voor de openbare ruimte (fo-
rum) waar evenementen en bijeenkomsten 
plaatsvonden. Flexi, afgeleid van het Ro-
meinse fl essibile, staat voor soepel, buig-

zaam en lenig, de manier waarop partijen 
samenwerken. Flessibile is tevens een Itali-
aanse muziekterm, dat weer past bij Kerkrade 
als klankstad. De combinatie staat voor de 
soepele samenwerking van alle gehuisveste 
partijen rondom het centrale plein in het ge-
bouw.

Kindercentrum Ratatouille
Kindercentrum Ratatouille heeft de afgelopen 
maand hard gewerkt om de door haar ge-
huurde ruimte klaar te maken voor gebruik.  
Ratatouille verzorgt kinderopvang en buiten-
schoolse opvang in een 24/7 concept. In juli 
zal Ratatouille starten met de eerste groepen 
en daarna langzaam uitbreiden. Ratatouille 
is tevens een leerbedrijf voor studenten in de 
kinderopvang. In een zeer ruime setting en 
fraaie inrichting kunnen straks 64 kinderen in 
de leeftijd van 0-4 jaar en 30 kinderen in de 
leeftijd van 4 –12 jaar worden opgevangen. 

Nieuwe en vertrouwde gezichten
Stichting Popmuziek, de vrije akademie Va-
zom en de vakopleiding voor de Installatie-
branche waren al tijdelijke gebruikers van 
Flexiforum en zullen vanaf 1 juli ook hun plek 
in het gebouw gaan huren. Per 1 juli zullen 
ook de Ruilwinkel, de stichting Spelend Kind 
en de Voedselbank hun intrek nemen. In de 

daaropvolgende maanden zullen nog diverse 
andere partijen verhuizen naar Flexiforum.

Kijken op afspraak
Het feit dat Flexiforum 1 juli echt in gebruik 
genomen wordt, betekent dat het gebouw 
vanaf dat moment ook open is voor bezoek. 
Het offi ciële openingsmoment is vooralsnog 

gepland in oktober. Belangstellenden die 
voor die tijd al een kijkje willen nemen, zijn 
welkom maar in verband met de coronamaa-
tregelen alleen op afspraak. 

Voor een afspraak kan een berichtje gestuurd 
worden naar: info@fl exiforum.nl 

Larissa Peters, eigenaresse van Kindercentrum Ratatouille samen met haar zoon en verant-
woordelijk wethouder Tim Weijers.

Zomerschool Kerkrade 2020 binnenkort van start

Goed nieuws, de Zomerschool Kerkrade 
2020 gaat binnenkort van start. Dat bete-
kent dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar zich 
helemaal kunnen uitleven met activiteiten 
zoals zingen, koken, sporten, dansen, foto-
graferen, mediteren, lezen en nog veel meer. 

Zomerschool Kerkrade wordt vanaf 20 juli 
vier weken lang wekelijks gehouden. Het is 
een initiatief van Jean-Philippe Rieu in sa-
menwerking met gemeente Kerkrade, Vitale 
(Lim)burgers en met medewerking van Zuyd 
Hogeschool, VISTA College, onderwijsstich-
ting Movare, SMK en VAzom.

Hoe, wat, waar?
De dag start om 9.00 uur en eindigt om 15.00 
uur, op woensdag om 12.30 uur. De activitei-
ten van Zomerschool Kerkrade vinden plaats 
op SBO Arcadia. De kosten voor één week 

ontdekken en ervaren zijn € 75,- per kind. 
Het motto van Zomerschool Kerkrade is ‘We 
zijn veel mooier dan we denken dat we zijn’. 
Kinderen ondernemen samen allerlei acti-
viteiten die gezond zijn in alle opzichten. 
Deelname aan meerdere weken is mogelijk, 
mits hiervoor ruimte is. Deze activiteit komt 
ook in aanmerking voor een vergoeding via 
Stichting Leergeld. Meer informatie hierover 
is terug te vinden op het aanmeldformulier.

Aanmelden
Er is dit jaar plek voor 12 kinderen per week 
in verband met Corona. Meld uw kind dus 
snel aan. Aanmelden kan door middel van 
een aanmeldformulier dat terug te vinden 
is op www.zomerschool-kerkrade.nl Het in-
gevulde formulier kan gemaild worden naar 
aanmelden@zomerschool-kerkrade.nl 

Watertaps Kerkrade weer open

Het ’nieuwe normale’ leven begint lang-
zaam vorm te krijgen. We mogen op gepaste 
afstand weer naar buiten. Een goed moment 
om de watertaps aan te sluiten!

Vanaf het weekend van 13 juni kan er in 
Kerkrade weer lekker vers Limburgs drinkwa-
ter getapt worden bij het Continium disco-
very center, in het Stadspark, bij basisschool 
de Spoorzoeker, naast het Roda JC Kerkrade-
Court in Park West en op het Burgemeester 
Dohmenplein in Eygelshoven. 

Hygiënerichtlijnen
Het advies is om verantwoord water te tap-
pen en hierbij een aantal richtlijnen in acht 
te nemen: 
• Bedien de drukknop met schone handen. 
• Voorkom zoveel mogelijk direct contact 

met de tap. 
• Raak het punt waar het drinkwater uit-

stroomt niet aan.  

Tip: de drukknop kan bijvoorbeeld bediend 
worden door gebruik te maken van een 
schone zakdoek of handschoen.

Veilig drinkwater
Het drinkwater is van uitstekende kwaliteit 
en veilig om te drinken. Het coronavirus 
wordt niet aangetroffen in ons drinkwater. 
Dit wordt nauwlettend in de gaten gehou-
den. Belangrijk is om bij het tappen de hy-
giënerichtlijnen aan te houden, dan kan heel 
Limburg weer genieten van vers getapt drink-
water op openbare plekken. Laten we samen 
het beste in Limburg naar boven halen.

Meer info is te vinden op: 
www.wml.nl/openbaartappunt
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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

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 14.00 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.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Coumansstraat 15 – realiseren van een dak-

kapel in het voordakvlak 
• Groene Kruisstraat 19 – bouwen woning 

met garage en aanleggen inrit 
• Gadiotstraat 20 – aanleggen inrit
• Haanraderweg 225 – aanleggen tweede inrit
• Ambachtsstraat 22 – kappen walnotenboom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming  

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•  Gerarda - Gracht 4 – aanleggen inrit
Geen mogelijkheid indienen bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
•  Hoofdstraat (achter hnr. 69-71) – realiseren 

62 garageboxen
•  Krichelbergsweg 32 – bouwen woning en 

aanleggen inrit
•  Pensionaatstraat 37 – plaatsen leiboomcon-

structie als erfafscheiding
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Geweigerde omgevingsvergunning 
•  Industriestraat 58 – splitsen woning in drie 

woningen)
Mogelijkheid tot indienen bewaar 

Verleende omgevingsvergunning
•  Kaffebergsweg 23  – kappen 2 dennen, een 

esdoorn en drie lariks
•  Loysonstraat 53 – kappen den
•  Wenckebachstraat 22 – bouwen 3 overkap-

pingen voor grondopslag
•  Spoorzoeker 59  – plaatsen tuinhuis
•  St. Pieterstraat 14 en 14A – veranderen 2 

winkelruimten in appartementen en plaatsen 
erfafscheiding

•  Tunnelweg 90 – realiseren vijf opslagkluizen 
voor parfum in bedrijfspand 

•  Eygelshovergracht – uitvoeren van werk of 
werkzaamheden, handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening en weg aanleggen 
of veranderen voor Gebiedsontwikkeling 
Holzkuil

•  Vloedgraafstraat 17 – veranderen gevelope-
ningen door plaatsen nieuw kozijn 

• Bij de Broeders –realiseren woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
•  Akerstraat 162 – verwijderen asbesthou-

dend dakbeschot 
•  Locht 48 – verwijderen asbesthoudende kit, 

platen en golfplaten
• Heiveldstraat 123 – verwijderen asbesthou-

dend dakbeschot l
•  Prinses Irenestraat 47 - verwijderen asbest-

houdende lijmlaag, vloerbedekking, rioollei-
ding en plaat  

Geen mogelijkheid indienen bezwaar

Verkeersbesluit
•  Hyacintstraat 42 – aanleg gereserveerde ge-

handicaptenparkeerplaats nabij woning
Mogelijkheid tot indienen bewaar 

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

BEKENDMAKINGEN

Coronanieuws

Voor ondernemers zijn er allerlei regelingen 
om hen in deze Coronatijd te ondersteunen. 
Hierbij gaat het om landelijke, maar ook om 
lokale regelingen. 

Wilt u meer informatie, ga voor een overzicht 
naar de speciale pagina voor ondernemers op 
de website van de gemeente Kerkrade: 
www.kerkrade.nl > ondernemen >
Coronavirus-info voor ondernemers

bij klachten zoals
verkoudheid, hoesten

of verhoging

 blijf thuis en laat je testen

Alleen wordt steeds meer samen. Maar dat 

kan alleen als we hier samen verstandig mee 

omgaan. Dus bij klachten zoals verkoudheid, 

hoesten of verhoging, blijven we thuis en 

laten we ons testen.

Ook bij milde klachten bel je    Ook bij milde klachten bel je    0800-1202

voor een afspraak bij jou in de buurt.  Alleen 

zo kunnen we elkaar beschermen en gaan 

er steeds meer deuren open. Kijk voor meer 

informatie op rijksoverheid.nl/coronatest

www.ggdzl.nl/coronavirus

Regelingen voor ondernemers 

We voelen ons verantwoordelijk voor de 
gezondheid van onze klanten en medewer-
kers. Om verdere verspreiding van het Co-
ronavirus te voorkomen, hebben wij er dan 
ook voor gekozen om sociale contacten in de 
vorm van gesprekken te beperken. 

Dat geldt ook voor gesprekken die te maken 
hebben met een bijstandsuitkering. Indien u 
in aanmerking wil komen voor een bijstands-
uitkering kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur telefonisch contact opnemen met 
de gemeente Kerkrade via het speciale num-
mer voor algemene bijstand 06-17 609 355.

Ik heb me telefonisch gemeld, wat gebeurt er 
dan?
De gemeente bevestigt de melding per brief 
en nodigt u daarin uit voor een telefonisch ge-
sprek met een medewerker. Het is belangrijk 
dat u op het afgesproken tijdstip telefonisch 
bereikbaar bent. Tijdens het telefonisch ge-
sprek leggen wij uit hoe de verdere procedure 
loopt. 

Aanvragen bijstandsuitkering 
tijdens coronacrisis


