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Muziekles keert terug op basisscholen in Brunssum, Kerkrade en Landgraaf

Leerlingen van de basisscholen in Brunssum, 
Kerkrade en Landgraaf kunnen vanaf septem-
ber 2021 structureel wekelijks muziekles vol-
gen. De drie gemeenten en onderwijsstichting 
Movare hebben hiervoor extra geld vrijge-
maakt. Het programma, Meer Harmonie in de 
Samenleving, heeft voorlopig een looptijd van 
vier jaar (2021-2025).

De muzieklessen zijn bedoeld voor alle kinde-
ren in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het gaat in 
de drie gemeenten om ruim 7.500 kinderen op 
31 basisscholen (27 reguliere basisscholen en 4 
scholen voor speciaal onderwijs).

Extra investering
Meer Harmonie in de Samenleving begon als 
een pilot op 10 scholen in januari 2020. In het 
schooljaar 2020-21 werd het aantal scholen 
uitgebreid naar 20. Doel van de pilot was om 
te onderzoeken of een structurele invoering 
van muziekonderwijs haalbaar en betaalbaar 
was voor de deelnemende gemeenten en on-
derwijspartners en in samenwerking met het 
culturele veld.

De gemeenten en onderwijsstichting Movare 
hebben op basis van de ervaringen van de pilot 
besloten om gezamenlijk de komende vier jaar, 
vanaf schooljaar 2021-22, ruim 400 duizend 
euro extra te investeren in muziekonderwijs op 
de basisscholen. Leidend daarbij is de overwe-
ging, zegt wethouder Jo Schlangen van Kerk-
rade, dat "wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat musiceren heel goed is voor de 
ontwikkeling van kinderen. Goed muziekon-
derwijs in elk leerjaar is daarmee fantastisch".

Naast het bieden van ontspanning en plezier 
leveren muzieklessen een essentiële bijdrage 
aan de drie hoofddoelen van onderwijs: ken-

nis- en talentontwikkeling, persoonsvorming 
en maatschappelijke vorming. Of zoals wet-
houder Alex Schiffelers van Landgraaf het sa-
menvat: "Muziek helpt jongeren op een posi-
tieve manier op te groeien".

Mooier en harmonieuzer
De wekelijkse muzieklessen brengen de kin-
deren straks in aanraking met een zo breed 
mogelijk muzikaal aanbod. Vanuit die basis, 
zo is de ambitie van Meer Harmonie in de Sa-
menleving, kunnen kinderen zichzelf muzikaal 
verder en breder ontwikkelen. Daarbij zijn het 
samen muziek beleven en het samen muziek 
maken de belangrijkste uitgangspunten. 

Dat gebeurt zowel binnen- als buitenschools, 
in speciale klassen voor bijvoorbeeld koor, 
dans of popmuziek. Maar het programma gaat 
verder, zegt wethouder Servie L'Espoir van 
Brunssum. "We zoeken ook de samenwerking 
met culturele partners, zoals lokale muziek-
verenigingen, of met culturele evenementen, 
zoals Pinkpop, het Wereld Muziek Concours 
of, vanzelfsprekend, met de Parade bij ons in 
Brunssum".
Door deze verbinding tussen onderwijs, cul-
tuur en maatschappij ontwikkelen kinderen 

niet alleen een brede muzikale oriëntatie, maar 
wordt ook een beroep gedaan op 21-eeuwse 
vaardigheden als creatief en kritisch denken, 
problemen oplossen en samenwerken, aldus 
de ambities van Meer Harmonie in de Samen-
leving. "Onze droom", zegt Kiki Huijnen-Becks 
van Movare, "is structurele en kwalitatieve mu-
ziekles voor elk kind. Daarmee maken we de 
samenleving een beetje mooier en harmonieu-
zer".

Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht gaat de komende 
jaren het programma Meer Harmonie in de 
Samenleving volgen en onderzoeken op welke 
wijze de ontwikkeling van de kinderen profi-
teert van deelname aan het programma.
Aan het programma nemen deel de gemeenten 
Brunssum, Kerkrade en Landgraaf, onderwijs-
stichting Movare, basisscholen Benjamin en 
Franciscus, en muziekschool SMK.

Alle partijen hebben de intentie uitgesproken 
om het project na de eerste vier jaar met nog 
eens eenzelfde periode te verlengen. Het pro-
gramma wordt in het derde jaar (2024) geëva-
lueerd, waarna een definitief besluit plaatsvindt 
over verlenging tot 2029.

Geschiedenis van Kerkrade en Herzogenrath nieuw belicht…

Op maandag 21 juni 2021 ontvingen de Eurode- 
burgemeesters, de heer Benjamin Fadavian 
uit Herzogenrath en mevrouw Petra Dassen 
uit Kerkrade tijdens het Eurode spreekuur de 
eerste twee exemplaren van het boek ‘Facetten 
uit de geschiedenis van het land van Rode II’.

Het boek is geschreven door Lei Heijenrath 
en Mathieu Huijnen. 
In deze tweede bundel met bijdragen over 
de geschiedenis van het Land van Rode  
komen weer boeiende thema’s over het ver-
leden van deze oude regio aan bod. 

Zo worden ook Kerkrade en Herzogenrath 
beschreven ten tijden van het ancien regime 
( voor de 18e eeuw), die in die tijd een be-
stuurlijke eenheid vormden. 

Burgemeester Dassen: “Ik lees dit soort boe-

ken altijd graag. Ik denk dat ik het meeneem 
op vakantie”. Ook de heer Fadavian vindt 
dat het boek er fantastisch uitziet en maakt 
een groot compliment.

Meer over de inhoud van het boek is te 
vinden in de webwinkel op de website  
www.landvanherle.nl 
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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:
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

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.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Wijngracht (kadastrale percelen E6654 & E6653)  
– verbouwen voormalig ziekenhuis tot zorgcen-
trum
Kaalheidersteenweg 56 – aanleggen inrit
Vroenstraat 62 – wijzigen constructie
Eygelshovergracht 46 – kappen boom
Esdoornstraat 9 – legaliseren inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Steenbergstraat 27 – tijdelijk (24 maanden) plaat-
sen 2 portocabins bij loading docs voorzijde pand

Krichelbergsweg 32 – bouwen woning en ver-
plaatsen bestaande inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Buiten behandeling laten aanvraag omgevings- 
vergunning
Burg. Franssenstraat 47 – plaatsen overkapping
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Tulpenstraat 24 – kappen boom
Caspar Sprokelstraat 4 – plaatsen 2 reclamezuilen
Juliastraat 8 – renoveren woonhuis, vernieuwen 
dak en verbouwen carport tot garage
Prinses Irenestraat 10 – kappen den
Klarenanstelerweg 2 – tijdelijk (3 jaar) plaatsen 
van units voor interne verbouwing
Graverstraat 87 – wijzigen dakconstructie

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Akerstraat 152 –  verwijderen asbesthoudend 
dakbeschot
Rimburgerweg 40 & 50 – verwijderen asbest en 
slopen panden
Burg. Savelberglaan 173 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Hoofdstraat 6 – verwijderen asbesthoudend dak-
beschot
Meuserstraat 38 – gedeeltelijk slopen duiventil
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. In verband 
met de Coronacrisis dient een afspraak gemaakt te 
worden door een mail te sturen naar gemeente-
huis@kerkrade.nl of telefonisch via 14 045

BEKENDMAKINGEN

Update werkzaamheden Waubacherweg

Opening openbare speelplek in Erensteinerveld

Op 17 juni 2021 heeft wethouder Schlangen 
het nieuwe openbare speelveld gelegen aan 
de Poyckstraat in Ernensteinerveld officieel 
geopend. Ook kinderburgemeester Hidde Sie-
ler was bij de opening aanwezig.

De buurt Erensteinerveld in Kerkrade-Oost is al 
een tijdje klaar voor de toekomst. In de afge-
lopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikke-
ling van het gebied. Er zijn nieuwe woningen 
gebouwd, voldoende groenstroken aanwezig 
en de buurt beschikt over toekomstbestendige 
voorzieningen. 

Inmiddels hebben veel jonge gezinnen hun 
plekje gevonden in de buurt. 
Hoewel zeer tevreden, gaven inwoners aan be-
hoefte te hebben aan een extra invulling van de 
omgeving voor de jongste buurtbewoners. 

Wethouder Schlangen: “Wij zijn als gemeente 
erg betrokken bij onze inwoners en willen dat 

men zich thuisvoelt in onze stad.” 
Met het realiseren van de nieuwe openbare 

speelplek geeft de gemeente gehoor aan het 
verzoek van de buurtbewoners.

De werkzaamheden van fase C voor de aan-
leg van de rotonde kruising Rimburgerweg- 
Waubacherweg zijn momenteel in volle gang.

Het verkeer vanaf Gravenweg richting Rimbur-
gerweg wordt nu via een bypass langs deze 
werkzaamheden geleid. Voor de uiteindelijke 
afbouw van de rotonde zal de kruising afge-
sloten worden voor verkeer. Bij de afbouw 
werkzaamheden van de rotonde zal ook een 
nieuwe deklaag aangebracht worden op het 
gedeelte van de Rimburgerweg tussen de Put-
straat en de rotonde. Deze werkzaamheden 
starten op 5 juli aanstaande en duren 2 weken. 
De genoemde periode is op basis van gunstige 
weersomstandigheden en geen onvoorziene 
omstandigheden.

Omleidingen  
Gedurende de afbouwwerkzaamheden aan 
de rotonde zal het verkeer vanaf de Graven-
weg richting Rimburgerweg en vice versa niet 
meer mogelijk zijn. Het verkeer wordt omge-
leid vanaf de Rimburgerweg en het industrie-
terrein Julia via de Rimburgerweg - Groenstraat 

vice versa richting Eygelshoven. De omleiding 
Gravenweg richting Eygelshoven-Centrum vice 
versa zal via de Churchilllaan en Kennedylaan 
geleid worden (zoals dat nu ook het geval is). 
Voor vragen en nadere info kunt u tijdens kan-
tooruren terecht bij volgende contactpersonen: 

Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw, 
dhr. Cyriel Pieters (uitvoerder):
✆ 045-5751155 
Namens Gemeente Kerkrade, 
dhr. Wim Lemmens (toezichthouder): 
✆ 14045


