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Oproep aan minister: Bied ruimte voor grensoverschrijdende energie-uitwisseling

De (grens)provincies Drenthe, Limburg en 
Overijssel en de (grens)gemeenten Kerkrade, 
Losser en Emmen doen een dringend beroep 
op minister Wiebes van Economische Zaken 
en Klimaat om het mogelijk te maken her-
nieuwbare elektriciteit uit te wisselen met 
de Duitse buurgemeenten.

Daarvoor is aanpassing van wetgeving nood-
zakelijk. De provincies en gemeenten vragen 
nu om, vooruitlopend op een wetswijziging, 
de drie gemeenten aan te wijzen als experi-
menteergebied. Door elektriciteit uit te wis-
selen met Duitse buurgemeenten worden de 
problemen met de netcapaciteit verminderd, 
versnellen we de energietransitie in de grens-
gebieden en dragen we bij aan zuinig en ef-
ficiënt ruimtegebruik.

Zowel in Nederland als Duitsland kampt het 
grensgebied met overbelasting van het elek-
triciteitsnet. Door de verschillen in vraag- en 
aanbodpatronen van elektriciteit aan de Ne-
derlandse en Duitse kant van de grens te be-
nutten, kan de overbelasting van het elektri-
citeitsnet worden verminderd. Door wet- en 
regelgeving is dit op dit moment echter niet 
mogelijk. De Elektriciteitswet 1998 bepaalt 
dat elektriciteit alleen via verbindingen op het 
hoogspanningsnet grensoverschrijdend mo-
gen worden getransporteerd. Het afstemmen 
van vraag en aanbod van duurzame energie 
tussen Nederlandse en Duitse buurgemeen-

ten is daardoor niet mogelijk. Daar komt bij 
dat er geen verdrag is tussen Nederland en 
Duitsland om de subsidies voor wind- en 
zonne-energie uitwisselbaar te maken.

Emmen, Kerkrade en Losser aanwijzen als 
experimenteergebied
Om op korte termijn verder te kunnen met de 
projecten in de gemeenten Emmen, Kerkrade 
en Losser, vragen de genoemde overheden 
om aangewezen te worden als experimen-
teergebied en om de regels daarvoor af te 
stemmen met de Duitse wetgever. Niet alleen 
kunnen de projecten dan worden uitgevoerd, 
maar ze dienen tegelijkertijd als proef voor de 
invoering van nieuwe Europese regelgeving. 
Minister Wiebes van Economische Zaken en 
Klimaat wordt gevraagd om dit af te stemmen 
met het Directoraat-Generaal Energie van de 
Europese Commissie, het Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit, de Autoriteit Consument en Markt 
en het Bundesnetzagentur.

De gevraagde experimenteerruimte moet de 
volgende pilotprojecten mogelijk maken: 

Smart Energy Region Emmen-Haren (Ems)
De gemeente Emmen en haar Duitse buurge-
meente Stadt Haren (Ems) zijn in 2016 gestart 
met het project Smart Energy Region Emmen-
Haren (SEREH). Met een verbinding tussen 
de regionale netten in Emmen en Haren kan 
vraag en aanbod van hernieuwbare elektri-

citeit op het distributienet in balans worden 
gebracht, zodat de problemen met netcapa-
citeit aan beide zijden van de grens kunnen 
worden verminderd en de aanwezige zon- en 
windparken efficiënter kunnen worden inge-
zet.

Grensoverschrijdend Energiepark Losser-
Bad Bentheim
In dit project zoeken de gemeente Losser en 
Bad Bentheim naar mogelijkheden om in het 
grensgebied een gezamenlijk energiepark 
te ontwikkelen. Het energiepark voorziet in 
verschillende bronnen voor het opwekken 
van duurzame energie en in mogelijkheden 
om vraag en aanbod van duurzame energie 
grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen. 
Het energiepark kan op die wijze bijdragen 
aan versnelling van energietransitie in het 
grensgebied.

Samenwerking gemeente Kerkrade en Ni-
velsteiner Sandwerke in Herzogenrath
Doel van het project is om grensoverschrij-
dende levering van duurzame elektriciteit 
mogelijk te maken. Het grote opgestelde 
vermogen duurzame elektriciteit in het ener-
giepark Nivelsteiner Sandwerke kan dan bij-
dragen aan verduurzaming van de gemeente 
Kerkrade zonder dat een onevenredig beslag 
op de ruimte in Kerkrade wordt gedaan. Het 
project draagt zodoende bij aan versnelling 
van energietransitie in het grensgebied en ef-
ficiënt en verantwoord ruimtegebruik.

Steun ook volledig Voortgezet Onderwijs

De gemeente Kerkrade gaat er alles aan 
doen om weer volledig Voortgezet Onder-
wijs in de stad aan te kunnen bieden. Er zijn 
plannen voor een openbare school voor VM-
BO-HAVO-VWO. De gemeenteraad heeft 
vorig jaar oktober het college gevraagd om 
zich hard te maken voor volledig Voortgezet 
Onderwijs in Kerkrade. Op 30 september 
heeft de raad het standpunt van vorig jaar 
bekrachtigd. 

Het Martin Buber
Eind augustus is een gezamenlijk initiatief 
ontstaan voor het oprichten van een open-
bare school voor volledig Voortgezet On-
derwijs, Het Martin Buber, met een speciaal 
onderwijsconcept. 
Meer weten over het onderwijsconcept, ga 
naar www.kerkrade.nl/hetmartinbuber

Steunbetuiging
“In de maand oktober vindt een meting 
plaats. Dit gebeurt om de belangstelling voor 
de nieuwe school te peilen. 
Hiervoor wordt aan ouders met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 12 jaar gevraagd een 
steunbetuiging in te vullen. Dat loopt via de 
basisscholen en kinderdagverblijven. We ho-
pen dat zoveel mogelijk ouders mee willen 
doen”, aldus wethouder Jo Schlangen van 
Onderwijs.

Steun van u ook heel belangrijk!
De steun van ouders is belangrijk, maar ook 
uw steun is hard nodig! Bent u ook voor vol-
waardig Voortgezet Onderwijs in Kerkrade, 
dan kunt u een steunbetuiging invullen. 
Ga naar www.kerkrade.nl/hetmartinbuber en 
laat uw mening horen. 

Inmiddels hebben al veel mensen gehoor ge-
geven aan onze oproep, waarvoor heel har-
telijk dank!



www.kerkrade.nl

Het project SUPERLOCAL in Bleijerheide is 
finalist bij The Innovation in Politics Awards 
2020! SUPERLOCAL is door het Innovation 
in Politics Institute gekozen tot finalist in de 
categorie ‘Ecology’.

 “We vinden het een eer om bij de tien meest 
gewaardeerde kandidaten te horen. Het is 
een bevestiging van de uitstekende samen-
werking met alle partners in het project. We 
zijn op de goede weg met dit unieke project 
en dat wordt in Europa ook gezien. Uiter-
aard gaan we voor de eerste plek,” aldus 
Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting). In 
totaal waren er bijna vierhonderd inzendin-
gen voor negen categorieën. 

Prijsuitreiking
Met de prijzen wil Innovation in Politics In-
stitute 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 jury-
leden uit 47 landen. 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 mo-
gelijk. In plaats daarvan krijgen de genomi-
neerden in november via het instituut de 

mogelijkheid om online hun project breed 
aan Europa te presenteren.

SUPERLOCAL
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. 

Bijzonder aan deze wijk is dat de woningen 
gemaakt zijn van de materialen van de flats 
die hier tot kort geleden stonden. Voorma-
lige bewoners en omwonenden denken ac-
tief mee over de plannen voor het gebied. In 
het project zijn nieuwe methodes bedacht 
en getest om materialen zoals beton, bak-

stenen en hout opnieuw te gebruiken voor 
de bouw van woningen 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 Europese subsidies, 
namelijk uit Life en UIA.

Voor meer informatie over SUPERLOCAL ga 
naar www.superlocal.eu

SUPERLOCAL finalist bij The Innovation in Politics Awards 2020! 
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Corporaties, gemeenten en Provincie helpen kwetsbare gezinnen in Parkstad om geld te besparen 

Veiligheid afrit Buitenring N300/ Gravenweg verdient aanpak

Sinds de provincie en gemeente aanpas-
singen deden aan de nieuwe afrit van de 
buitenring Gravenweg heeft de gevaarlijke 
situatie die is ontstaan zich helaas nog niet 
verbeterd.

Verkeer dat, komend vanuit de richting Kerk-
rade, de afrit Gravenweg (Eygelshoven) neemt 
krijgt regelmatig met ongelukken of bijna on-
gelukken te maken. Onlangs vielen daarbij 
weer twee gewonden. Dodelijke ongelukken 
hebben zich gelukkig nòg niet voorgedaan.

Omwonenden hebben derhalve op 14 okto-
ber een petitie inclusief bevindingen, gete-
kend door meer dan 250 bewoners van het 
Waubacherveld,  overhandigd aan wethouder 
Dion Schneider. Hiermee vragen zij aandacht 
voor dit probleem. Deze petitie zal deze week 
ook overhandigd worden aan Dhr. Mackus, 
Gedeputeerde van Provincie Limburg. 

In de petitie tonen de bewoners van het Wau-
bacherveld hun bezorgdheid over de onvei-
lige verkeerssituatie die er bestaat. Zij verzoe-
ken de Provincie Limburg en de Gemeente 
Kerkrade om op zeer korte termijn de onvei-
lige verkeerssituatie structureel te verbeteren. 
Hiermee zal ook het woongenot van de be-
woners worden vergroot.

Wethouder Schneider (Verkeer en vervoer) 
geeft hierbij aan: “Als College nemen we deze 
situatie zeer serieus. Ik voel me door deze 
petitie gesteund door de omwonenden om 
er bij de Provincie op te blijven wijzen dat er 

aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Er hebben reeds diverse onderzoeken plaats-
gevonden. Op korte termijn zal er bestuurlijk 
overleg plaatsvinden met de gedeputeerde 
waarin zijn visie op eventuele vervolgstappen 

kenbaar zal worden gemaakt. Zodra de visie 
van de Provincie bekend is, zal er een infor-
matiebijeenkomst voor omwonenden worden 
georganiseerd om deze mee te nemen in de 
vervolgstappen.” 

Een grote groep huishoudens in Parkstad 
heeft regelmatig moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Om hun koopkracht te 
vergroten, gaan medewerkers van woning-
corporaties en gemeentes met deze huis-
houdens aan de slag om het maximale te 
halen uit regelingen, toeslagen en kortingen. 
Daarvoor maken zij gebruik van de Voorzie-
ningenWijzer. Hiermee kunnen gezinnen 
met financiële problemen tussen € 450,- en 
€ 650,- per jaar besparen.  

“Als sociale huisvester weten wij dat voor 
veel bewoners elke euro telt”, zegt Ton Mans, 
bestuurder bij woningcorporatie Woonpunt. 
“De VoorzieningenWijzer is een belang-
rijk hulpmiddel om extra financiële ruimte 
te bieden. Dat kan al gauw enkele honder-
den euro’s per jaar opleveren.” Die hulp is 
hard nodig omdat uit onderzoeken blijkt dat 
huishoudens met een wankele financiële si-
tuatie vaak niet in staat zijn om bestaande 
voorzieningen op eigen kracht te benutten. 
Zij hebben hulp nodig in het online aanbod 
van regelingen, kortingen en toeslagen. De 
VoorzieningenWijzer biedt die hulp. Deze 
digitale tool bekijkt aan de hand van een vra-
genlijst of mensen hun koopkracht kunnen 
vergroten. Zo kunnen heel veel gezinnen toe 
met een goedkopere zorgverzekering. Of ze 
kunnen besparen op hun energiekosten. Ook 
maken mensen geen of onvoldoende gebruik 
van gemeentelijke voorzieningen. De harde 
werkelijkheid is dat voor deze kwetsbare 
groepen toeslagen en regelingen soms hun 
doel missen. 

Het verschil maken
Om gezinnen hierbij te helpen, loopt een 
getrainde professional van de woningcorpo-
ratie of gemeente samen met de bewoner de 
vragenlijst door in maximaal anderhalf uur. 
Het mooie is dat mogelijke besparingen en 
toeslagen in die anderhalf uur ook meteen 
worden aangevraagd. 
De voordelen voor de bewoner zijn dus di-
rect zichtbaar. In veel gevallen is een jaarlijk-
se besparing mogelijk tussen de € 450,- en  
€ 650-, wat net het verschil kan maken voor 
een gezin. Wethouder Tim Weijers van Kerk-
rade ziet nog een groot voordeel: “In de 
integrale gebiedsgerichte aanpak is het be-
langrijk om achter de voordeur te komen. De 
VoorzieningenWijzer kan worden ingezet 
om mensen te versterken, maar tegelijker-
tijd kunnen ook andere problemen worden 
gesignaleerd en kunnen deze worden opge-
pakt.”

Regio Deal
De VoorzieningenWijzer wordt voor een 
groot deel gefinancierd vanuit de RegioDeal, 
een subsidie die het Rijk ter beschikking stelt 
voor het verbeteren van de sociaaleconomi-
sche structuur en de leefbaarheid in Parkstad. 
Het geld is bedoeld voor verbeterprojecten 
waarbij overheid, inwoners, woningcorpo-
raties, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen samen optrekken. De overige 
kosten worden betaald door de Stadsregio 
Parkstad Limburg en de deelnemende ge-
meentes en corporaties. Ook de Provincie 
betaalt mee. “De VoorzieningenWijzer helpt 

bij het gezamenlijk aanpakken van financi-
ele ongezonde situaties”, zegt gedeputeerde 
Robert Housmans. “Het helpt om de juiste 
bijstand te bieden aan gezinnen die dit hard 
nodig hebben. Zo kan iedereen zelfredzaam 
meedoen in de maatschappij.”

Medewerkers opgeleid
De VoorzieningenWijzer wordt geïntrodu-
ceerd bij de gemeenten Heerlen, Kerkrade, 
Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voeren-
daal en Simpelveld èn bij de corporaties 
Weller, HEEMwonen, Woonpunt, Wonen 
Zuid, Wonen Limburg, Vincio Wonen, Van-
hier Wonen, Woningstichting Simpelveld en 
ZOwonen. Medewerkers van deze gemeen-
ten en corporaties worden opgeleid om de  

VoorzieningenWijzer met te bewoners te hel-
pen met de VoorzieningenWijzer. De stuur-
groep bestaat uit wethouder Tim Weijers van 
Kerkrade, Woonpunt-bestuurder Ton Mans 
en gedeputeerde Robert Housmans. 

SchuldenlabNL
De VoorzieningenWijzer is een van de vijf 
initiatieven die het landelijke SchuldenlabNL 
aanbeveelt. SchuldenlabNL bundelt beproef-
de, succesvolle initiatieven met als doel Ne-
derland schuldenproblematiek te bestrijden. 
Uniek aan de samenwerking in Parkstad, is 
dat de VoorzieningenWijzer in deze regio 
door verschillende gemeentes en corporaties 
in samenhang en gebiedsgericht wordt inge-
zet. 
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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
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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
Koningsweg 23 – Legaliseren overkapping
Heerlenersteenweg – kappen 12 bomen
Bosveldstraat 48 t/m 94 - tijdelijk (12 maan-
den) plaatsen ondersteuningsconstructie on-
der balkons achterzijde complex
Pastoor van Arsstraat 15 – kappen drie Salix 
babylonica’s
Domaniale Mijnstraat (openbaar groen achter 
hnr. 30 – kappen 3 eiken
Bergeikstraat – kappen Tilia
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Op de Knip 181 – plaatsen overkapping naast 
woning
Geen bezwaar mogelijk

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Kaalheidersteenweg 190 – verbreden bestaan-
de inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Portbeemden 1 – plaatsen perceelafscheiding
Koningsweg 13 – kappen ceder
Locht 74 – kappen 3 dennen
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Nieuwstraat 123 – plaatsen carport
Bleijerheiderstraat 90 – veranderen winkel-
ruimte in woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Grachterstraat 53 – aanleg gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats nabij woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 14 oktober 2020 - vaststel-
ling
Geen bezwaar of beroep mogelijk

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

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Kerkrade komt huizenkoper nog meer tegemoet
in startersregeling woningmarkt

De gemeente Kerkrade heeft besloten om 
de startersregeling woningmarkt te verlen-
gen. 

“We hebben de afgelopen jaren gezien dat 
veelvuldig gebruik is gemaakt van deze 
regeling en vinden het belangrijk om star-
ters op de woningmarkt de kans te geven 
om zich in Kerkrade te kunnen vestigen. 
Aangezien we de maximale aankoopprijs 
van de te kopen woning hebben verhoogd, 
biedt dit nog meer mogelijkheden voor 
deze groep,” aldus wethouder Tim Weijers 
(Volkshuisvesting). 
De regeling is verlengd voor de periode tot 
en met 30 juni 2022. Hiervoor is door de 
gemeente een budget beschikbaar gesteld 
van € 200.000,-. 

Regeling
Kerkrade doet al sinds 2008 mee aan de 
regeling ‘Starters: een eigen thuis!’ van de 
Provincie Limburg. Starters worden in staat 
gesteld om een eigen woning te kopen en de 
regeling wordt als instrument gezien om de 
doorstroming op de woningmarkt te bevor-
deren. In Kerkrade is inmiddels al 168 keer 
van de regeling gebruik gemaakt (vooral 
door jongeren). De Provincie Limburg heeft 
in april 2020 besloten om de starterslening 
te verlengen en de gemeente Kerkrade sluit 
hier graag bij aan. In 2022 zal een evaluatie 

volgen om te bezien of de gemeente Kerk-
rade de starterslening voortzet. 

Voorwaarden 
Er is een aantal voorwaarden verbonden 
aan de regeling in Kerkrade. Zo mag de aan-
vrager niet eerder in het bezit zijn geweest 
van een eigen woning. Daarnaast heeft de 
Kerkraadse gemeenteraad besloten om de 
maximale koopprijs van te kopen woning te 
verhogen van € 173.000,- naar € 190.000,- 
(inclusief verbeter- en meerkosten). Dit is 

gedaan gezien de prijsstijging van de hui-
zen. De leningen hebben een duur van 30 
jaar, waarbij de eerste drie jaar geen rente 
en aflossing wordt betaald. Het Stimule-
ringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
verzorgt de toetsing en afhandeling van de 
leningen voor de deelnemende gemeenten. 
De maximale lening per aanvraag bedraagt 
in Kerkrade € 38.000,-, waarvan 75% ten 
laste komt van de provincie. De starters-
lening wordt afgesloten onder Nationale  
Hypotheekgarantie.  

Raadsvergadering oktober 2020

Op woensdag 28 oktober 2020 vindt de 
maandelijkse gemeenteraadsvergadering 
plaats. Het is vanwege de coronamaatrege-
len nog niet mogelijk om deze vergadering 
bij te wonen.

U kunt de vergadering volgen via een 
livestream: https://ris2.ibabs.eu/Kerkrade
Hierzijn ook de actuele agenda en vergader-
stukken te vinden.

De stukken die bij de vergadering horen, 
liggen een week van te voren ter inzage in 
het stadskantoor, Markt 33. 


