
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau
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gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig  
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Het is echter altijd mogelijk dat er een

foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse
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www.kerkrade.nl. Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl.

Stadsjournaal

Straatnamen voor bekende Kerkradenaren in gebied SUPERLOCAL Bleijerheide

De bekende Kerkradenaren Wiel Coerver, 
Nico Ploum, Thijs Wöltgens en Paul  Meijs 
krijgen een straat naar hen vernoemd. 

De vier straten Wiel Coerverstraat, Nico 
Ploumstraat, Thijs Wöltgensstraat, en Paul 
Meijsstraat zullen nieuwe straten worden in 
het unieke circulaire gebiedsontwikkeling 
project SUPERLOCAL. 
 
Betrokkenheid
Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte/
Wonen/Ruimtelijke Ordening): “Voor deze 
naamgeving hebben wij gekozen vanwege 
de waarde van de genoemde Kerkradena-
ren voor de stad. Zij hebben op hun manier 
Kerkrade sportief, cultureel, politiek of maat-
schappelijk op de kaart gezet. Wij zijn dan 
ook bijzonder verheugd dat we op deze ma-
nier onze waardering kunnen uitspreken. ”
 
De straten voor oud-burgemeester Thijs 
Wöltgens en zanger/carnavalist/dialect-
schrijver Nico Ploum zijn gekozen naar 
aanleiding van een oproep aan de inwoners 
van Kerkrade om mee te denken over straat-
namen in dit gebied. Wiel Coerver, een in-

ternationaal gerespecteerde voetbaltrainer, 
leerde voetballen in Bleijerheide; de buurt 
waar het project SUPERLOCAL zich bevindt. 
Ook Paul Meijs groeide op in dezelfde wijk 

en heeft veel voor Kerkrade betekend als 
grondlegger van de wereldwinkels en de 
fairtrade-beweging.

De genummerde straatnamen corresponderen als volgt met de bijgevoegde afbeelding: Wiel 
Coerverstraat (1), Thijs Wöltgensstraat (2), Nico Ploumstraat (3) en Paul Meijsstraat (4).

Het hebben van schulden is een groeiend 
probleem voor veel mensen. Inmiddels heeft 
1 op de 5 huishoudens in Nederland risico-
volle schulden. 

Vanwege de coronacrisis is het ontstaan van 

financiële problemen vergroot. Uit de prak-
tijk blijkt helaas dat veel burgers de weg naar 
schuldhulpverlening niet weten te vinden.

Indien u financiële problemen dreigt te krij-
gen of zelfs al schulden heeft, kan de ge-

meente Kerkrade in samenwerking met Kre-
dietbank Limburg u helpen. Wacht niet te 
lang, maar maak gebruik van de schuldhulp-
verlening. Wacht ook niet tot uw schulden 
torenhoog zijn opgelopen. Maar vraag in een 
zo vroeg mogelijk stadium om hulp.

Wethouder Huub Wiermans (Sociale zaken) 
vindt het belangrijk dat inwoners van Kerk-
rade weten dat ze geholpen kunnen worden 
als ze schulden hebben. “We verspreiden 
daarom deze week een nieuwe folder van de 
Kredietbank Limburg huis-aan-huis in heel 
Kerkrade. Maak gebruik van deze informatie 
en zoek hulp als het nodig is.” Schuldhulp-
verlening is gratis en mag door iedereen ge-
bruikt worden. Ook als u zelf geen schulden 
heeft, kunt u misschien iemand in uw om-
geving helpen de weg naar schuldhulpver-
lening te vinden. Meer informatie is terug 
te vinden op: www.kredietbanklimburg.nl/
Diensten/schuldhulpverlening

Hulp bij schulden

Eenzaamheid…U staat er niet alleen voor

Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, men-
sen lopen er niet mee te koop en je kunt aan 
de buitenkant niet zien, hoe iemand zich 
van binnen voelt. 

We weten dat de zomertijd een periode is 
waarin veel mensen, van jong tot oud, zich 
eenzaam voelen. Om dit probleem aan te pak-
ken werkt de gemeente samen met een aantal 
partijen waaronder het team Welzijnswerk 

van Impuls Kerkrade en de MeanderGroep.
Lees meer op www.kerkrade.nl/eenzaamheid 
of neem voor lokale informatie contact op 
met het Meldpunt Eenzaamheid via het tele-
foonnummer 045-54 56 351 of e-mailadres  
info@impulskerkrade.nl

Voor landelijke informatie en initiatieven  
verwijzen wij u naar 
www.eentegeneenzaamheid.nl

‘Veel mensen zijn eenzaam, 
geloof me daar is niets tegen, het mag.

Maar kom je ze tegen, 
zeg dan op z’n minst: “dag”.

Toon Hermans
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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 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

www.kerkrade.nl

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

Aanvragen omgevingsvergunning
• Van Beethovenstraat 41 – realiseren van aanbouw
• Kaalheidersteenweg 140 – plaatsen van een tuin-

huis
•  De Locht (kadastraal: sectie M perceel 585)  - ver-

vangen brugdek
• Schoolstraat 81  – kappen boom
• Burg. Franssenstraat 66 – kappen twee bomen
•  O.L. Vrouwestraat 48 –  wijzigen bestemming
• Vinkerstraat 130 – vestigen kapsalon aan huis
• Roda J.C. Ring (kadastraal perceel M711) – wijzi-

gen van de eerder aangevraagde vergunning voor 
het uitbreiden van de Leisure Dome fase 3

• Adriaen Brouwerstraat 90 – aanleggen inrit
• Kapelweg 40 – realiseren mantelzorgwoning
• Kloosterraderstraat 25 – aanbrengen diverse re-

clame uitingen
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming

Buiten behandeling laten aanvraag
• Paulus Potterstraat 5 – plaatsen erfafscheiding 

• Pensionaatstraat 23 –  plaatsen carport
• Leeuwerikstraat 1 – dichtzetten balkon t.b.v. 

slaapkamer 
• Lindenlaan 117 –  plaatsen dakkapel 
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
•  Spoorzoeker 43 – plaatsen luifel voordeur
•  Brugmolenweg –  kappen drie Fagus Sylvatica’s
•  Kerkradersteenweg – kappen twee Fagus Sylva-

tica’s
•   Erensteinerstraat –  kappen Betula pendula
•    Domaniale Mijnstraat –  kappen twee Fagus Syl-

vatica’s
•    Mgr. Nolensplein   –  kappen Fagus Sylvatica
•    Kaalheidersteenweg –  kappen Fagus Sylvatica
Mogelijkheid tot indienen bezwaar 

Verkeersbesluiten 
• Valkenhuizerlaan – Heerlersteenweg – Van Swie-

tenstraat – aanpassen verkeerssituatie en omdraai-
en eenrichtingsverkeer

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Activiteitenbesluit milieubeheer
•  Junostraat 4 – uitbreiding bedrijfspand (magazijn- 

en expeditieruimte)

•  Wiebachstraat ong., (Kadastraal: sectie M, deel 
van perceel 744)  – productie van vijverfilters

•  Wenckebachstraat 17 H – opslaan van afgewerkte 
olie in een IBC

Geen bezwaar mogelijk

Algemeen verbindende voorschriften
Beleidsregel Tijdelijke versoepeling van de compen-
satiesystematiek van de SVWZL - vaststelling
Gewijzigde beleidsregel financiële compensatie bij 
kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg - vast-
stelling

Regelgeving
Wijziging bijlage bij Marktreglement Gemeente 
Kerkrade 2012 - opstellingsplan markt Eygelshoven

De stukken liggen ter inzage bij het informatiecen-
trum in het gemeentehuis. In verband met de Co-
ronacrisis is dit geopend op dinsdag en donderdag-
ochtend 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 raadple-
gen via www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal. 

BEKENDMAKINGEN

Op 11 maart 2020 is mevrouw De Liège-Boss 100 jaar geworden.  
Helaas heeft de familie haar verjaardag door de maatregelen rondom 
het coronavirus niet kunnen vieren zoals ze gehoopt hadden. 

Afgelopen week kon burgemeester Dassen-Housen mevrouw De Liè-
ge-Boss dan toch bezoeken om haar alsnog van harte te feliciteren met 
deze bijzondere verjaardag.  

Getrouwd
Mevrouw De Liège-Boss komt uit een gezin met acht kinderen. Tijdens 
de oorlog is ze getrouwd met Guus De Liège. Samen hebben zij drie 
kinderen gekregen. 

Rijk sociaal leven
Ze heeft altijd hard gewerkt maar daarnaast had ze een heel rijk sociaal 
leven en was ze lid van meerdere verenigingen. Ze is zelfs president 
van de KAVO geweest. Daarnaast stond ze altijd klaar voor haar kinde-
ren en kleinkinderen. Inmiddels heeft mevrouw De Liège ook al ach-

terkleinkinderen. Ze geniet er altijd erg van als zij bij haar op bezoek 
komen. 
 
Hoog Anstel
Mevrouw De Liège-Boss heeft altijd op ‘d’r Tuttelebróch’ in Kerkrade 
gewoond en was dan ook blij dat ze dicht bij thuis in Hoog Anstel kon 
gaan wonen. Hier woont ze met veel plezier.

Felicitaties voor 100-jarige 
mevrouw De Liège-Boss

Mevrouw Bastiaansen-Putz 100 jaar

Nog een bijzondere verjaardag op Hoog Anstel! Op 14 juli is Mia 
 Bastiaansen-Putz 100 jaar geworden. Burgemeester Dassen-Housen 
ging op bezoek om haar te feliciteren met deze bijzondere leeftijd. 

Opgegroeid in Kerkrade
Mia Bastiaansen-Putz werd 100 jaar geleden geboren in Bonn en groei-
de op in Kerkrade. Later werkte ze in het ziekenhuis in Gouda, waar ze 
ook haar man heeft leren kennen. Na de oorlog keerde ze vervolgens 
terug naar haar ‘roots’ en is ze samen met haar man bij haar moeder in 
Kerkrade komen wonen.

Terug naar Kerkrade
Begin jaren `80 verhuisde mevrouw Bastiaansen-Putz naar Utrecht. Na 
vervolgens ook in Den Haag en Wijchen gewoond te hebben, keerde ze 
tien jaar geleden weer terug naar Kerkrade. Sinds december 2019 woont 
ze in Hoog Anstel. Hier is ze erg geliefd bij haar medebewoners en het 
personeel. Ze zit nooit om een vriendelijk praatje verlegen en staat altijd 
klaar met een koekje of chocolade.

Hobby’s
Mevrouw Bastiaansen-Putz heeft altijd van handwerken gehouden en 
heeft veel prachtige gebreide truien en mutsen voor haar dochters ge-

maakt. Ook heeft ze altijd veel gelezen. Tegenwoordig luistert ze graag 
naar luisterboeken. Verder is ze nog steeds dol op ‘funshoppen’, maar 
verlaat haar appartement niet voordat daar alles tip top schoon en in 
orde is. 

iPad
Mevrouw Bastiaansen-Putz is met de tijd meegegaan. Voor haar verjaar-
dag vroeg ze een iPad. Want waarom ouderwets telefoneren als je ook 
kunt beeldbellen met je drie dochters, zeven kleinkinderen, acht achter-
kleinkinderen en twee achter-achterkleinkinderen?


