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Familiefestival Thuis in West! als afsluiter project West wint aan ruimte 

Op vrijdag 22 juli vond in Park West het 
familiefestival Thuis in West! plaats. 
Tijdens dit festival werd samen met 
de bewoners van Kerkrade-West het 
eindresultaat van het project West wint aan 
ruimte gevierd. 

West wint aan ruimte
In 2011 is de gemeente Kerkrade samen met 
projectpartners HEEMwonen, Stadsregio 
Parkstad Limburg en de provincie Limburg 
gestart met dit project. Het doel was om het 

leven, wonen en werken in Kerkrade-West 
te verbeteren. 

De afgelopen jaren is er van alles gebeurd: 
woningen zijn gesloopt, Park West en ’t 
Westhoes zijn gekomen, er zijn nieuwe 
woningen gebouwd en bestaande woningen 
zijn klaar gemaakt voor de toekomst. 
Ook is er veel nieuw groen bijgekomen. 

Belangrijke bijdrage bewoners
De bewoners van West hebben bij deze 
ontwikkelingen een belangrijk steentje 
bijgedragen. Zonder hen was het project 
niet zo’n succes geworden. Het eindresultaat 
mag er zijn!

Wethouder Tim Weijers (Wonen / Ruimtelijke 
Ordening): “Tien jaar geleden was 
Kerkrade-West nog een heel ander type 
wijk en lag er een behoorlijke opgave. 
We hebben samen met de projectpartners 

en inwoners de schouders eronder gezet 
om het gebied te verbeteren. Ik denk dat we 
ontzettend trots mogen zijn op wat we hier 
samen bereikt hebben!”

Wijkwethouder John Roland voegt toe: 
“We hebben hier, in deze grensregio, met 
zijn allen grenzen verlegd. We hebben 
er samen met de inwoners een wijk van 
gemaakt waar mensen zich thuis voelen en 
waar ze kunnen bouwen aan hun toekomst. 
Maar hiermee is de wijk nog niet ‘af’: dit is 
pas het begin van een nieuwe periode voor 
Kerkrade-West!”

Een blijvend aandenken
Dit alles werd gevierd met allerlei 
activiteiten voor jong en oud, onder 
andere knutselworkshops voor kinderen en 
optredens van verschillende artiesten. 
Kinderen uit de wijk konden hun 
handafdruk in beton zetten. De plaat met de 
handafdrukken krijgt een mooie plaats in de 
wijk als blijvend aandenken aan de ruimte 
die West gewonnen heeft.  

Nieuwe openingstijden 
Burgerplein

Vanaf maandag 1 augustus wijzigen 
de openingstijden van het Burgerplein 
van de gemeente Kerkrade. De nieuwe 
openingstijden zijn als volgt: 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.

Wat doet het Burgerplein?
Het Burgerplein is gevestigd in het 
Stadskantoor van de gemeente Kerkrade, 
Markt 33. Bij het Burgerplein kunt u onder 
andere terecht voor het aanvragen van 
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, 
het doorgeven van een adreswijzing, 
uittreksels uit de Basisregistratie Personen, 
een verklaring omtrent het gedrag (VOG), 
burgerlijke stand (geboortes, overlijdens, 
huwelijken/partnerschappen) en het 
aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. 

Moet ik een afspraak maken?
Ja, op het Burgerplein wordt nog uitsluitend 
op afspraak gewerkt. U kunt eenvoudig een 
afspraak maken via www.kerkrade.nl of 
telefonisch via 14 045. 

De eenmalige energietoeslag voor 
huishoudens met een laag inkomen wordt 
verhoogd met 500 euro. Het totaalbedrag 
verandert hierdoor van €800 naar 
€1.300. Met dit geld kan (een deel van) de 
energiekosten worden betaald.

Heeft u de vergoeding van €800 al 
ontvangen? 
Dan hoeft u niets te doen. U krijgt het extra 
bedrag van €500 automatisch van ons. 

Heeft u de vergoeding al aangevraagd of 
wilt u de energievergoeding nu aanvragen?
Dan geldt voorlopig nog het bedrag van 
€800. En nog niet voor €1.300. Als u recht 
hebt op de energievergoeding van €800, 
krijgt u straks het extra bedrag van € 500 
automatisch van ons. 

Op dit moment weten wij nog niet in 
welke maand u het extra bedrag van €500 
ontvangt. 
Wij verwachten dat in de maand oktober 
het extra bedrag van €500 automatisch kan 
worden uitbetaald. Zodra wij dit weten 
sturen wij u hierover een brief.

Extra energietoeslag van 500 euro voor 
huishoudens met een laag inkomen


