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Koninklijke Onderscheiding voor de heer Monsewije

De heer J.H.M. (John) Monsewije (66 jaar) 
heeft op vrijdag 23 juli uit handen van de heer 
Bert Bejas, locoburgemeester van Kerkrade, 
een Koninklijke Onderscheiding ontvangen 
vanwege zijn actieve betrokkenheid voor een 
langere periode bij diverse nationale en Eure-
gionale organisaties in bestuurlijke functies.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.

De uitreiking heeft plaatsgevonden in Hotel 
Van Der Valk in Heerlen tijdens een receptie 
ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter 
van het College van Bestuur bij Stichting Voort-
gezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL). 

De heer Monsewije nam na 17 jaar afscheid 
van de stichting in verband met het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd. Sinds 
2005 heeft hij Euregionale ontwikkelingen en 
activiteiten aangejaagd en ondersteund die ver 
uitgaan boven de inzet die men van een per-
soon in zijn functie mag verwachten. Zo is hij 
de aanjager en langdurige ondersteuner van 
de toename van Limburgse leerlingen die stu-
deren aan de RWTH in Aken en heeft hij bij-
gedragen aan vele Euregionale projecten van 
basis- tot en met hoger onderwijs.

Ook buiten zijn functie bij Stichting SVO|PL 
zet de heer Monsewije zich al vele jaren op 
verschillende vlakken in voor de gemeen-
schap.
Zo zet hij zich als president van de Lions Club 
Heerlen al 28 jaar onafgebroken in voor het 
ondersteunen van doelgroepen in de maat-
schappij die kunnen worden aangeduid als 
‘kansarm’. Als voorzitter van de Raad van 
Toezicht bij Relim zet hij zich sinds 2007 in 
voor het lot van de kwetsbare burger in achter-
standspositie. 

Ook is de heer Monsewije als voorzitter van 
de Raad van Toezicht bij VluchtelingenWerk 
Nederland nauw betrokken bij zowel de regi-
onale- als de landelijke ontwikkelingen binnen 
VluchtelingenWerk. 

Van 2006 tot 2015 was hij voorzitter van de 
Raad van Toezicht bij MeanderGroep. Hier 
heeft hij zich bijzonder ingezet voor de organi-
satie, in het bijzonder voor de aandachtsgebie-
den strategie, fi nanciën en externe contacten.

Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf 
van Jeruzalem, een goede doelenorganisatie 
die zich inzet voor ondersteuning van christe-
nen in Israël, de Palestijnse gebieden en Jorda-
nië, neemt de heer Monsewije sinds 2014 deel 
aan internationale, landelijke en regionale bij-
eenkomsten.
In zijn functie als lid van het ‘Comité 450 jaar 
bisdom Roermond’ heeft hij van 2007 tot 2010 
mede tal van activiteiten georganiseerd om het 
jubileum kracht bij te zetten

Als lid curatorium Deutsch-Niederländische 
Jugendwerk bij het Deutsch-Niederländische 
Gesellschaft zet de heer Monsewije zich sinds 
2010 in voor de grensoverschrijdende contac-
ten in de grensregio Parkstad-Aken. Hij heeft 
in de afgelopen jaren al veel bijgedragen aan 
de Duits-Nederlandse verhoudingen. Door het 
inbrengen van zijn netwerken en contacten 
en wezenlijk bij te dragen aan de Euregionale 
agendavorming, heeft hij de Euregionale ont-
wikkelingen kunnen versterken.

Ook is hij sinds 2007 op vrijwillige basis actief 
als voorzitter werkveldcommissie Academie 
Business studies en lid werkveldcommissie 
Commerciële Economie bij Zuyd Hogeschool. 
In deze rollen zet de heer Monsewije zich al 
vele jaren in om de opleidingen te adviseren 
over belangrijke en bepalende ontwikkelingen 
in het werkveld.

Daarnaast heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de culturele sector in Limburg 
als lid van Raad van Toezicht van Toneelgroep 
Maastricht (2016-heden), Opera Zuid (2009-
2018) en Cultura Nova (2008-2017). Verder 
heeft hij een bijdrage geleverd in het kader van 
75 jaar Bevrijding Provincie Limburg. Als lid 
van het Burgercomité heeft hij nauw samenge-
werkt met landelijke- en Europese organisaties. 
Hij trad op als verbindende schakel tussen het 
comité en onderwijsveld en was actief betrok-
ken bij de grensoverschrijdende activiteiten.

Tot slot heeft de heer Monsewije als lid van de 
visitatiecommissie provinciale musea Limburg 
bijgedragen aan de aanbevelingen ter verster-
king van de gevisiteerde instellingen: het Bon-
nefantenmuseum in Maastricht, het Limburgs 
Museum in Venlo en Museumplein Limburg in 
Kerkrade.

TONK-regeling verlengd 

De overheid heeft de TONK-regeling ver-
lengd tot 1 oktober 2021. De TONK-rege-
ling is tijdens de coronacrisis in het leven 
geroepen als tijdelijke ondersteuning in 
noodzakelijke kosten voor mensen met 
weinig inkomen. TONK staat voor Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. 

Omdat Corona nog steeds niet helemaal 
weg is, wordt de TONK-regeling nu verlengd 

tot 1 oktober 2021. De TONK-uitkering is 
een vorm van bijzondere bijstand. Deze is 
geregeld in de Participatiewet. 
Meer informatie over de regeling en vragen 
en antwoorden vindt u op: www.kerkrade.
nl/tonk-regeling

De TONK-regeling betreft een uitkering van 
de gemeente voor mensen die (te) weinig 
inkomen hebben als gevolg van de corona-

maatregelen en hierdoor problemen hebben 
met het betalen van hun woonlasten. Het 
gaat dan om de huur of de hypotheek, de 
kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en 
water, servicekosten en de gemeentelijke 
belastingen. 

Alle informatie over corona vindt u op 
www.kerkrade.nl/coronavirus
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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 Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Laurentiusstraat (kadastraal perceel A3905) – 
kappen iep
Brughofweg (kadastraal perceel A3400) – kappen 
berk
Hoofdstraat 38A – renoveren voorgevel begane 
grond
Gerard Terborchstraat 7 – vervangen bestaande 
dakkapel
Spoorzoeker 136 – vervangen garagepoort door 
kozijn
Eurenderstraat 13 – aanleggen van een tweede 
inrit
Hoofdstraat 6 – vervangen bestaande dak door 
plat dak
Sleutelbloem 13 – realiseren nieuw kozijn in voor-
gevel
St. Pieterstraat 48 – vernieuwen voorgevel en wij-
zigen winkelfunctie in woonfunctie
St. Leonardusstraat 15 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming  

Buiten behandeling laten aanvraag
Hemeling 13 – plaatsen dakkapel voorzijde wo-
ning
Vredesstraat 49 – plaatsen dakkapel voorzijde 
woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Wiebachstraat 77C – plaatsen handelsreclame
Wiebachstraat (kadastraal perceel M476) - aan-
brengen LED scherm op gevel pand
Lodewijk van Deysselstraat (kadastraal perceel 
L981) – kappen Catalpa bignoides
Lupinestraat 149 - kappen coniferenhaag
Dr.Ariënsstraat (kadastraal perceel H6) – kappen 
Tilia cordata
Sandberg (kadastraal perceel F4360) – kappen 
Sorbus aria
Singelweg 5 – tijdelijk (24 maanden) plaatsen van 
vier units voor kinderopvang
Kloosterraderstraat 25 – wijzigen van tijdelijk (5 
jaar) verleende vergunning van 19.02.2021 met 
zaaknummer 2020-002879 door toevoegen huis-
vesting voor mbo studenten en verhogen aantal 
units van 20 naar 30 stuks voor doelgroep ‘young 
professionals’
Sleutelbloem 13 – realiseren nieuw kozijn in voor-
gevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Elbereveldstraat 63 – verwijderen asbesthouden-
de vinyltegels en bitumen
Steenstraat 157 – verwijderen asbesthoudende 
vloerbedekking en lijmlaag
Willem Alexanderstraat 27 – verwijderen asbest-
houdende bitumen
Erensteinerstraat 8 – verwijderen asbesthoudend 
dakbeschot
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Wijzigingsplan “Straterweg”
Wijzigingsplan Straterweg is ongewijzigd vastge-
steld. In het wijzigingsplan worden bouwvlakken 
weggehaald binnen de bestemming “Wonen”. 
Het betreft de percelen, gelegen aan de linkerzijde  
woning Straterweg 35, kadastraal bekend, sectie E 
nummers 5620, 5844 en 6135.
Bij besluit van 25 mei 2021 is de bouwvergunning 
voor een appartementencomplex met 27 wonin-
gen en een ondergrondse parkeergarage ingetrok-
ken. De bouwlocatie is sinds 2003 als openbaar 
groen in gebruik. De insteek is dat het gebied 
onbebouwd blijft en (grotendeels) als openbaar 
groen in gebruik zal blijven. Er zijn geen zienswij-
zen op het ontwerp wijzigingsplan ontvangen.
De stukken zijn te raadplegen via 
www.kerkrade.nl onder Wonen en Leven, Mijn 
Leefomgeving, Ruimtelijke Plannen of via 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi ca-
tienummer NL.IMRO.0928.WPStraterweg-Vg01, 
wijzigingsplan Straterweg, gemeente Kerkrade.
Mogelijkheid tot instellen beroep
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. Wij verzoe-
ken u hiervoor een afspraak te maken door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of 
telefonisch via 14 045.

Regelgeving
Verordening Sociaal Culturele Activiteiten Kerk-
rade 2021 – vaststelling
Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelgeving 
Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

LEEF investeert in innovatieve ideeën die bijdragen aan een gezondere regio

Nu ben jij aan zet voor Het Martin Buber!
In Kerkrade zijn serieuze plannen voor 
een nieuwe school voor voortgezet on-
derwijs: Het Martin Buber.  Voor de re-
alisatie van deze plannen zijn we in een 
nieuwe fase beland. Vanaf 1 juli 2021 is de 
belangstellingsregistratie geopend.

Om onze plannen te realiseren, 
zijn de steun en betrokkenheid van 
ouders onmisbaar. Om deze reden 
vragen wij ouders met kinderen die op 

1 november 2021 10, 11 of 12 jaar oud 
zijn om een ouderverklaring afgeven. 

Wilt u ons helpen? Scan de QR code
of ga naar 
www.beleefwatjeleert.nl/ouderverklaring 

Hier vind je meer informatie en de link 
naar Het Martin Buber initiatief bij DUO. 
Het afgeven van de ouderverklaring kan 
tot 15 oktober 2021. 

Innovatieve ideeën ter verbetering van de ge-
zondheid en vitaliteit van de inwoners van 
Parkstad kunnen rekenen op een investerings-
subsidie van € 10.000 uit het onlangs opge-
richte Limburg Early Execution Fonds (LEEF). 
LEEF is een onderdeel van de Vie Innovatie Hub 
Parkstad (VIHP). Dat is het innovatieve kennis- 
en expertisecentrum van het programma Vie - 
Leven in beweging, dat in Kerkrade is geboren. 
Het dient ter verbetering van de gezondheid en 
vitaliteit van de inwoners van Kerkrade én de 
regio.

Met de Rijksbijdrage worden 864 particuliere 
woningen aangepakt in de gemeenten Beek-
daelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf én 
wordt er geïnvesteerd in de herinrichting van de 
openbare ruimte. 
Naast de Stadsregio Parkstad Limburg ont-
vangt ook de gemeente Heerlen een bijdrage 
voor Heerlen-Noord. Met de bijdragen uit het 
Volkshuisvestingsfonds wordt een volgende stap 
gezet in de ambitie om als stadsregio naar het 
niveau van een gemiddelde stad van Neder-

land te groeien. Kerkrade ontvangt een bedrag 
van 14 miljoen euro. LEEF biedt subsidies om 
initiatiefnemers met veelbelovende ideeën op 
het gebied van gezondheid en vitaliteit te on-
dersteunen. Dit kan in de onderzoeksfase, maar 
ook in een later stadium tijdens de ontwikkeling 
van desbetreffend idee. Een belangrijke vereiste 
is dat het initiatief de gezondheid in de regio 
Zuid-Limburg dient te bevorderen.
Middels een korte pitch van maximaal 15 mi-
nuten kan iedereen met een goed (vitaal) idee 
in aanmerking komen voor een investeringssub-
sidie van € 10.000,-. Een budget dat dient om 
het idee verder uit te werken en het draagvlak 
in de regio nader te onderzoeken. Tevens biedt 
LEEF de drie beste pitches van het jaar de moge-
lijkheid om tot € 30.000,- te lenen, onder zeer 
gunstige voorwaarden. Beoordeling vindt plaats 
door een team van experts.
Wethouder Huub Wiermans van de gemeente 

Kerkrade: “LEEF stimuleert initiatiefnemers om 
creatieve ideeën te ontwikkelen voor gezond-
heids- en vitaliteitsprojecten. Het zijn juist de 
vrijdenkers die zich niet beperkt voelen door 
bestaande structuren, regels en gewoonten die 
veranderingen in gang kunnen zetten. Dit is ui-
termate belangrijk bij Vie - Leven in beweging, 
omdat hierbij juist onontgonnen paden bewan-
deld moeten worden en experimenten op het 
gebied van gezondheid en vitaliteit tot wasdom 
kunnen komen. LEEF zal als integraal onder-
deel, als co-aanjager, gaan fungeren bij het rea-
liseren van de doelstellingen van Vie.”
LEEF is één van de producten van VIHP en 
betreft een samenwerking tussen LIOF, ESZL, 
Stadsregio Parkstad en Vie.
Vie staat voor een leven lang kansrijk en zet in 
op programma’s die investeren in de gezondheid 
en vitaliteit van bewoners, van jong tot oud, in 
straat, buurt en wijk. In Kerkrade én de regio.


