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SUPERLOCAL in Bleijerheide op stoom

In Bleijerheide wordt nog hard gewerkt aan 
het project SUPERLOCAL.
 
Vier hoogbouwflats maken plaats voor 130 
nieuwe betaalbare huurwoningen, een ge-
meenschappelijke ruimte voor bewoners en 
omwonenden, een nieuwe openbare ruimte 
en een waterkringloop.
 
Hoe ziet het er nu uit?
De vijftien grondgebonden woningen zijn 
al een tijdje bewoond. De flat is nagenoeg 
klaar, in het eerste kwartaal van 2022 kun-
nen de nieuwe bewoners in hun woning 
trekken. De werkzaamheden voor de nieu-
we openbare ruimte zijn in volle gang. De 
waterkringloop krijgt steeds meer vorm. Bij 
de flat is een parkeerdek gekomen waar be-
woners straks hun auto kunnen parkeren.
 
Wat maakt het project bijzonder?
SUPERLOCAL is geen gebruikelijke gebieds-
ontwikkeling. We hebben niet gewoon de 
flats afgebroken en nieuwe woningen ge-
bouwd. Nee, zoveel mogelijk materialen uit 
het gebied worden hergebruikt en toegepast 
in de bouw van nieuwe woningen en de 
aanleg van de openbare ruimte. Hergebruik 
van het beton is eerst toegepast in een expo-
gebouw, vervolgens in drie proefwoningen 
en daarna op grotere schaal in nieuwe wo-
ningen.
 
Wat kunnen we doen met de Europese sub-
sidies?
SUPERLOCAL heeft twee Europese subsidies 
gekregen, namelijk van Urban Innovative 
Actions en Life. Hiermee kunnen de partners 
op uitgebreide schaal nieuwe methodes tes-
ten, bijvoorbeeld hoe van beton uit de oude 
flat nieuw bruikbaar beton te maken of hoe 
het water in het gebied her te gebruiken. Van 
de lessen die zijn geleerd en nog steeds wor-
den geleerd, kan ‘de wereld’ gebruik maken. 

We noemen dit ‘Open Source’.
 
Veel interesse uit binnen- en buitenland
Er is vanuit binnen- en buitenland veel in-
teresse voor SUPERLOCAL. Van ministers, 
Europese delegaties uit Brussel en gemeen-
ten tot groepen studenten, lobbyisten en 
professionals op het gebied van bouwen en 
circulariteit. Dit toont aan hoe bijzonder het 
project is.
 
Winnaar The Innovation in Politics Award 
2020
Niet alleen de aandacht voor het project 
toont aan hoe uniek het is, ook de prijzen 
die zijn gewonnen. Verantwoordelijk wet-
houder Tim Weijers denkt graag terug aan 
het moment dat hij vernam dat SUPERLO-
CAL The Innovation in Politics Award 2020 
had gewonnen: “Ik werd gebeld met het 
goede nieuws en was enorm trots. Op onze 
stad en op de unieke samenwerking met 12 
partners binnen dit prachtige innovatieve 
project.” Ook won SUPERLOCAL de Neder-
landse bouwprijs.

Mensen maken het gebied
De bewoners van de ‘oude flats’ waren heel 
hecht, het was een eigen gemeenschap. Dat 
willen de partijen graag terug zien in het ge-
bied. Daarom zijn oud-bewoners benaderd 
om terug te keren en moeten de nieuwe be-
woners zich willen inzetten voor hun buurt. 
Er is in de buurt ook een klankbordgroep van 
omwonenden en sinds kort ook bewoners. 
Zij zijn nauw betrokken bij de plannen en 
zijn een vraagbaak voor de buurt.
 
Samenwerkende partners
SUPERLOCAL-Super Circular Estate is een 
circulair bouwproject in Bleijerheide, Kerk-
rade dat in het teken staat van duurzaamheid 
en bewonersparticipatie. Projectpartners 
zijn: HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, 
IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven 
Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, 
Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hoge-
school, Veras, gemeente Landgraaf en ge-
meente Brunssum.
 
Meer info: www.superlocal.eu
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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 attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Bernard Pothaststraat (kadastraal perceel 
N1008) - plaatsen schuilstal
Kaalheidersteenweg 192 - verbreden bestaan-
de inrit
Portbeemden 1 - vervangen condensor
Graverstraat 118 - kappen boom
Eurenderstraat 24 - plaatsen erfafscheiding 
voortuin
Spekhofstraat 15 - bouwwerk brandveilig ge-
bruiken voor verschaffen dagverblijf aan meer 
dan 10 personen jonger dan 12 jaar
Gravenweg 28 - verbreden bestaande inrit
Kokelestraat 104 - realiseren 2 dakkapellen
Portbeemden 1 - gedeeltelijk wijzigen be-
staande JUMBO handelsreclame
Kremerstraat 108 - verbreden bestaande inrit
Vinkerstraat (kadastraal perceel L2093) - bou-
wen woning

Akerstraat 93 - plaatsen nieuwe kozijnen en 
realiseren woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming
 
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Veldkuistraat 23 - verbouwen woonhuis tot 
groepszorgwoning/begeleid wonen voor jon-
geren, plaatsen  dakkapel voor- en achterzijde 
woning, bouwen nieuwe garage en brandvei-
lig gebruiken pand
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunning
Wiebachstraat 13 - uitbreiden bestaande bak-
kerij/bedrijfshal
Maarstraat 54 - verwijderen dragende muur
Kokelestraat 40 - vergroten woning en kappen 
den
Brugmolenweg 13 - kappen 4 taxussen, 2 co-
niferen en 1 wilg
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Geweigerde omgevingsvergunningen
Tunnelweg 92 - kappen Robinia pseudoacacia 
en Betula pendula
Wackersstraat 120 - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor bedrijfsmatig 

bereiden van maaltijden voor bezorging
Eygelshovergracht 46 - kappen 2 bomen
Niersprinkstraat 89 - verbouwen bestaand 
woonhuis tot 2 grondgebonden woningen en 
wijzigen gevelopeningen voorgevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Ingekomen sloopmeldingen
Kloosteranstelerweg 6 - slopen westvleugel 
carréboerderij
Anselderlaan 27 - slopen begane grondvloer
Vinkerstraat 158 - verwijderen asbesthouden-
de cementbuis
Willem Alexanderstraat 23 - verwijderen as-
besthoudende bitumen
Kampstraat 30 - verwijderen asbesthoudend 
buismateriaal
Oude Schachtstraat (kadastraal perceel 
E5210) - verwijderen asbesthoudende veront-
reiniging openbare weg
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.

BEKENDMAKINGEN

Gratis e-Learning voor vrijwilligers over de veiligheid van een kind

Deze week (15 tot en met 21 november) is 
het de ‘Week tegen Kindermishandeling’.
In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinde-
ren thuis niet veilig. Zij krijgen weinig aan-
dacht en liefde, worden geslagen, misbruikt 
of zijn getuige van geweld. Ook ervaren veel 
kinderen stress omdat hun ouders scheiden. 
Helaas is kindermishandeling nog altijd een 
complex en hardnekkig probleem in onze 
samenleving. Ieder kind dat slachtoffer is van 
geweld, is er één teveel.

Gratis e-learning voor vrijwilligers
Vrijwilligers werken vaak met kinderen. En 
meer dan de helft van hen heeft wel eens 
het gevoel dat het thuis niet goed gaat met 
een kind. Maar vaak weten zij niet hoe zij op 
dat moment het beste kunnen handelen, of 
twijfelen ze aan hun eigen beoordelingsver-

mogen. Om deze reden wijst de gemeente 
Kerkrade u graag op de gratis e-learning voor 
vrijwilligers: ‘Zorgen over een kind, en nu?' 
van de Augeo Foundation. In deze online 
cursus leren vrijwilligers onder andere welke 
stressvolle ervaringen kinderen (thuis) mee 
kunnen maken en hoe je ziet dat het niet 
goed gaat met een kind.

Aanmelden
Vrijwilligers kunnen zichzelf via
augeo.nl/vrijwilligers aanmelden voor de on-
line cursus. Hierin zien zij voorbeelden van 
vrijwilligers die kinderen tegenkomen met 
wie het thuis niet goed gaat. Ook vertellen 
ervaringsdeskundigen wat een vrijwilliger 
voor hen heeft betekend. Vrijwilligers krijgen 
tips en oefenen via (animatie)video’s en in-
teractieve vragen en opdrachten.

Twijfel je om je aan te melden voor de cur-
sus? Bekijk dan eerst de trailer via 
augeo.nl/nl-nl/vrijwilligers/trailer/

Dag van de Mantelzorg in Kerkrade

Op maandag 15 november vierde Kerkrade 
de Dag van de Mantelzorg.

Een dag om stil te staan bij de inzet van al 
onze mantelzorgers en onze dankbaarheid 
uit te spreken voor wat zij betekenen voor 
onze gemeenschap!
Helaas konden we ook dit jaar niet de ge-
wenste invulling aan deze dag geven. In 
verband met de zorgelijke situatie rond de 
COVID-19 besmettingen hebben we name-
lijk met pijn in ons hart moeten besluiten om 
de voorstellingen voor mantelzorgers in de 
HuB. te annuleren. 

Alle mensen die al een kaartje voor één van 
de voorstellingen hadden besteld, hebben 
hierover bericht ontvangen van Parkstad The-
aters Limburg. 

We hadden gehoopt dat dit jaar de mantel-
zorgshows konden doorgaan en vinden het 
erg jammer dat dat alsnog niet kon. 

Wethouder Leo Jongen (Volksgezondheid) 
benadrukt dat de Dag van de Mantelzorg 
zeker niet onopgemerkt voorbij is gegaan: 
“Ook al was het dit jaar opnieuw niet mo-
gelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten, 
onze waardering voor al onze mantelzorgers 
blijft onverminderd groot! Zeker in tijden als 
deze is hun inzet en alle zorg die zij bieden 
van onschatbare waarde. Voor hun naasten, 
maar ook voor ons!”

Om alle mantelzorgers in Parkstad in het 
zonnetje te zetten, heeft Het Steunpunt 
voor Mantelzorgers Parkstad samen met de 
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, 
Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal een 
televisie-uitzending verzorgd. Deze muzi-
kale voorstelling is voor alle mantelzorgers 
in Parkstad en is tot stand gekomen met me-
dewerking van veel bekende artiesten uit 
Limburg zoals Jack Vinders, Enzo Kok, Emma 
Kok, Sophie Kok, Rob Mennen, Floor Bos-
man en Swing a Dilla. 

Deze kunt u online kijken via deze link:  
tinyurl.com/3tfumve3
Hoewel het uiteraard geen vervanging is 
voor de fysieke voorstellingen in de HuB., 
hopen we dat alle mantelzorgers hier thuis 
met hun naasten tóch van kunnen genieten.


