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Raadsvergadering

Naast de maandelijkse raadsvergadering op 
16 november a.s. vindt op 9 november de 
jaarlijkse begrotingsvergadering plaats in de 
raadzaal van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u 
deze raadsvergadering bijwonen, dan is dat 
uiteraard mogelijk. De vergadering begint 
om 14.00 uur. 
U kunt plaatsnemen op de publiekstribune, 
achter in de raadzaal. 
De raadsvergadering is ook via livestream te 
volgen of terug te kijken via de website
www.gemeenteraadkerkrade.nl
De stukken die bij de vergadering horen, liggen 
ter inzage in het stadskantoor, Markt 33.

Agenda
In de raadsvergadering van 9 november 
is de begrotingsbehandeling aan de 
orde, waarbij alle fracties hun algemene 

beschouwingen uitspreken. Tijdens de 
algemene beschouwingen geven de fracties 
in twee termijnen hun politieke reactie op 
het collegebeleid en de begroting 2023 en de 
meerjarenraming voor de komende jaren voor 
de gemeente Kerkrade; elke termijn wordt 
in de regel gevolgd door een reactie vanuit 
het college op gestelde vragen en eventuele 
ingediende moties en amendementen.
Aan het eind van de begrotingsbehandeling 
besluit de gemeenteraad over de eventueel 
inge-diende moties en amendementen en over 
de vaststelling van de begroting 2023 en de 
meer-jarenraming 2024-2026 vast.
Daarnaast staat de vorige maand raadsbreed 
aangenomen motie over het plan van aanpak 
stille ramp op de agenda en krijgt de raad een 
eerste terugkoppeling vanuit het college over 
dat plan van aanpak. 

Wie komt er lekker meebewegen?

Vanaf deze week starten er gratis 
naschoolse sport- en beweeglessen voor 
alle basisschoolkinderen in Kerkrade. Op 
verschillende plekken in de gemeente zijn 
kinderen van 4 tot 12 jaar welkom om 
lekker te sporten, te bewegen en samen met 
andere kinderen te spelen. Er zijn voor alle 
leeftijden activiteiten op maat. In de even 
weken kunnen kinderen uit de groepen 1 
t/m 3 deelnemen en in de oneven weken de 
groepen 4 t/m 8. 

Kinderen kunnen zo ervaren hoe leuk het is 
om spelenderwijs te sporten. En uiteraard is 
het doel om meer kinderen in de gemeente 
Kerkrade aan het sporten en bewegen 
te krijgen én te houden. Het naschools 
sportaanbod helpt jonge kinderen om 
verschillende sporten te proberen, zorgt 
voor extra beweging en is ook gewoon een 
leuke en gezellige hobby! Het aanbod is 
voor alle kinderen gratis. Aanmelden voor de 
naschoolse sport is verplicht en kan via
www.themovefactory.nl

Iedereen heeft het meegemaakt: de 
lockdowns en andere maatregelen tijdens 
de coronaperiode zorgden voor lange, 
stille dagen. Voor sommige mensen bracht 
deze periode ook mooie en onverwachte 
dingen met zich mee. Bijvoorbeeld nieuwe 
ontmoetingen, of zorg en aandacht voor 
mensen van andere generaties. Herkent 
u dat? Dan nodigen we u graag uit om uw 
ervaringen te delen tijdens onze Burgertop!

De GGD, Universiteit Maastricht en enkele 
andere organisaties onderzoeken hoe mensen 
van verschillende generaties elkaar tijdens 
de coronaperiode steunden in gezinnen, 
gemeenschappen en buurten. Op allerlei 
plekken ontstond nieuw vertrouwen en 
respect tussen generaties. Dat heeft voor veel 
mensen heel positieve ervaringen opgeleverd. 

Leren van elkaar en samenwerken
Van die ervaringen kunnen we leren, en er 
misschien ook nieuwe ideeën uit halen voor 
samenwerking tussen de generaties. We 
nodigen daarom iedereen tussen 16 en 27 
jaar en iedereen van 55 jaar of ouder uit om 
met elkaar in gesprek te gaan. 

Aanmelden
De Burgertop is op maandag 14 november 
van 16.00 tot 20.00 uur (inloop vanaf 
15.45 uur) in ’t Patronaat, Ursulastraat 232, 
6462 TZ Kerkrade. Deelname is gratis, 
een gezamenlijke maaltijd is inbegrepen. 
Aanmelden kan tot en met 10 november via  
eenzaamheid@kerkrade.nl Vermeld daarbij 
uw naam en telefoonnummer en met hoeveel 
personen u komt.

Praat mee over
samenwerking

tussen generaties
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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 van 9.00 uur – 
16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 
19.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 
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

Wijkpunten en wijkteams

De wijkpunten zijn bereikbaar.

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 
  (vervalt per 15 juni)

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 09:00 - 12:00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

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

Wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kantoor in Patronaat; spreekuren
tijdelijk: Nico Ploumstraat 8.

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

www.kerkrade.nl

Dag van de Mantelzorg:
twee gratis uitjes voor alle helden!

Hebt u de energietoeslag al aangevraagd?

Elk jaar wordt op 10 november de landelijke 
Dag van de Mantelzorg gevierd om 
mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten. 
Het thema dit jaar is ‘Held, dat mag ook 
wel eens gezegd worden’. Ook in Kerkrade 
willen wij de mantelzorgers bedanken voor 
de zorg en ondersteuning die zij bieden aan 
hulpbehoevende inwoners van onze stad. De 
gemeente Kerkrade nodigt alle mantelzorgers 
uit voor een gratis theatervoorstelling op 
donderdag 10 november in de HuB. Liever 
naar de bioscoop? Op dinsdag 8 november 
kunt u gratis naar een fi lmvoorstelling gaan 
in Heerlen.

Theatervoorstelling in de HuB
Aan de theatervoorstelling op donderdag 10 
november werken bekende artiesten mee, 
zoals Jack Vinders, Miep Muller en duo De 
Radies. Verder zijn er optredens van een aantal 

talentvolle Kerkraadse jonge mensen: sopraan 
Floor Bosman, Emma Kok, Noah Miloh en 
Milan (op accordeon). Ook Showgroep Dance 
2Bme is van de partij. De middagvoorstelling 
begint om 15.00 uur, de avondvoorstelling 
begint om 20.00 uur. U wordt ontvangen met 
koffi e of thee en iets lekkers.

Filmvoorstelling in Filmhuis De Spiegel
De fi lmvoorstelling in Heerlen op dinsdag 
8 november is de documentaire ‘Wei’, over 
dementie. De middagvoorstelling begint om 
14.00 uur en de avondvoorstelling om 20.00 
uur. U wordt ontvangen met een kopje koffi e 
en een stukje vlaai en er is een drankje na de 
fi lm. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.kerkrade.nl

De eenmalige energietoeslag voor 
huishoudens met een laag inkomen kan nog 
steeds worden ingediend. Vanaf 1 oktober 
ontvangt u het bedrag van € 1.300 als u 
voldoet aan de voorwaarden om hiervoor in 
aanmerking te komen. Een aanvraag voor de 
energietoeslag 2022 kan worden aangevraagd 
tot en met 30 juni 2023.

Aanvullende bedragen zijn uitgekeerd
Aan inwoners die tot 1 oktober 2022 van 
de gemeente € 800 energietoeslag hebben 
ontvangen, is inmiddels ook het aanvullende 
bedrag van € 500 uitbetaald.

Bijzondere bijstand
Kunt u met deze € 1.300 de energiekosten nog 
steeds niet betalen? U kunt dan bijzondere 
bijstand aanvragen om in aanmerking te 
komen voor een aanvullende tegemoetkoming 
specifi ek in de energiekosten. Kijk op
www.kerkrade.nl/bijzondere-bijstand voor 
meer informatie.

Energietoeslag 2023
Ook voor 2023 gaan de gemeenten weer een 
bedrag aan de inwoners toekennen van € 1.300 
voor energiekosten. In het eerste kwartaal van 
2023 informeren we alle inwoners hierover; 
houd onze website en sociale media in de 
gaten.

Vragen bij schulden of betalingsachterstanden?
Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het 
aanvragen van de energietoeslag of bijzondere 
bijstand, dan kunt u hulp krijgen. Ook bij 
schulden of betalingsachterstanden kunnen wij 
u misschien helpen. U kunt hiervoor terecht in: 
- De Geldwijzerwinkel in Kerkrade-centrum 
- Bureau sociaal raadslieden van Impuls in de 
 wijksteunpunten in onze gemeente

Vragen over de uitbetaling van de 
energietoeslag?
Heeft u vragen over de uitbetaling van de 
energietoeslag? Bel dan met 14 045 van de 
gemeente Kerkrade en volg het keuzemenu.

Op maandag 7 november 2022 vindt 
tussen 16.00 en 17.00 uur het Eurode-
burgemeesterspreekuur plaats voor de 
burgers van Eurode. 

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath 
hebben tijdens dit spreekuur de gelegenheid 
om grensoverschrijdende onderwerpen 
persoonlijk met de burgemeesters te 
bespreken. 

Aanmelden
Aanmelden kan via info@eurode.eu of 
telefonisch door vanuit Duitsland te bellen 
naar 02406 999-020 of vanuit Nederland 
naar 045-5639390.

Locatie
Eurode Business Center ( EBC), Eurode-park 
1, Kerkrade/Herzogenrath  ->2e verdieping, 
kamer C203. Het spreekuur is van 16.00 tot 
17.00 uur.

Op vrijdag 21 oktober 2022 vond voor de 
12de keer de gezamenlijke jubilarissenviering 
plaats van de muziekverenigingen Kerkrade. 
Vanwege corona is de jubilarissenavond van 

2020 niet door kunnen gaan. Alle jubilarissen 
van 2020 en 2021 werden gezamenlijk 
ontvangen in ’t Westhoes. De organisatie van 
deze jubilarissenviering is in handen van de 

Klankstadfederatie Kerkrade in samenwerking 
met de gemeente Kerkrade. 

Eurode spreekuur

Gezamenlijke jubilarissenviering muziekverenigingen Kerkrade

Jubilarissen
2020

Jubilarissen
2021


