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Koninklijke Onderscheiding voor de heer Vandebroek

De heer G.P. (Paul) Vandebroek (90 jaar) heeft 
op 1 oktober uit handen van mevrouw Petra 
Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade, 
een Koninklijke Onderscheiding vanwege 
zijn jarenlange actieve betrokkenheid bij het 
verenigingsleven ontvangen. Dankzij zijn inzet 
en gedrevenheid hebben veel mensen hun 
hobby kunnen uitvoeren. Hij werd benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 
De uitreiking vondt plaats tijdens een 
miniconcert ter ere van de heer Vandebroek 
in Partycenter / Verenigingsgebouw Heidsjer 
Tref. De heer Vandebroek staat bekend als 
organisator, bestuurder, sponsoren-werver en 
sociaal betrokken persoonlijkheid. Hij is al zijn 
hele leven actief in het verenigingsleven.
 
Zo was hij van 1981 tot 1996 voorzitter van de 
Honk- en Softbalclub Samacols. Daarnaast was 
hij tussen 1989 en 2012 de drijvende kracht 
achter spaarvereniging Drievogels, waar hij de 
organisatie van kegelavonden, kaartavonden, 
wandeltochten, jaarlijkse barbecue, dagreizen 
en de jaarlijkse puzzelrally op zich nam.
 
Tussen 2004 en 2020 was hij daarnaast ook 
voorzitter van biljartvereniging Wilhelmina. Hier 
hield hij onder andere de ledenadministratie 
bij, organiseerde hij toernooien en maakte hij 
wedstrijdschema’s.
 
Van 2003 tot 2019 organiseerde de 
heer Vandebroek in samenwerking met 

Woningcorporatie HEEMwonen jaarlijks de 
burendag voor de bewoners van de flat aan de 
Patronaatstraat en de flat boven de Kruidvat. 
Door de WoCo van HEEMwonen werd hij 
gezien als de onofficiële vertegenwoordiger van 
de bewoners op het gebied van woongenot; veel 
meer dan de huisbaas die voor de technische 
zaken aangesproken werd.
 
De heer Vandebroek maakte van 2005 tot 
2020 deel uit van de sponsorcommissie van 
Mannenkoor David op Spekholzerheide, waar 

hij tevens bekend staat als het oudste lid.
 
Vandaag de dag is hij nog steeds actief in het 
verenigingsleven: sinds 2006 organiseert hij 
maandelijks het kaarttoernooi Kwajongen in 
Heidsjer Tref.

Zijn 90e verjaardag is een zeldzame mogelijk-
heid om dit zeer aimabel en zichzelf altijd 
wegcijferend persoon te bedanken namens 
alle vrijetijd besteders die door zijn inzet en 
gedrevenheid hun hobby konden uitvoeren.

Mantelzorgcompliment kan weer worden aangevraagd

In de periode van 1 oktober tot 1 december 
2022 kan het mantelzorgcompliment weer 
worden aangevraagd.

Ongeveer 5 miljoen mensen van 16 jaar of ouder 
geven mantelzorg. Dit doen zij voor bekenden of 
dierbaren die hulpbehoevend zijn. Zorgen voor je 
naaste is voor veel van hen vanzelfsprekend. Maar 
dit betekent niet dat het niet enorm gewaardeerd 
wordt. Bent u hulpbehoevend en heeft u iemand 
die u mantelzorg geeft? Bijvoorbeeld een 
familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in 
uw directe omgeving? Dan kunt u voor hem of 
haar een blijk van waardering aanvragen van 200 
euro: het Mantelzorgcompliment!
 
Hoe kan ik een compliment aanvragen?
De aanvraagperiode loopt van 1 oktober tot 1 
december 2022. 
Het Kerkraadse Mantelzorgcompliment moet 
door de hulpvrager worden aangevraagd via het 
‘Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2022’ 
[link toevoegen]. en samen maken we van de 
Week tegen Eenzaamheid een succes!

Ieder mens voelt zich wel eens alleen 
Als je je vaak alleen voelt, spreken we over 
eenzaamheid. Iemand die zich eenzaam voelt, 
ziet de wereld minder positief en heeft vaak 
de neiging om zich nog verder terug te trekken 

in zijn eigen omgeving. Eenzaamheid is niet 
gebonden aan leeftijd. Ook jongeren kunnen 
zich eenzaam voelen en aandacht nodig hebben. 
De gemeente Kerkrade heeft het 
thema eenzaamheid verankerd 
in een aantal programma’s van 
Vie - Leven in beweging. Ook 
maakt de gemeente deel uit 
van de coalitie Kerkrade: Samen 
tegen Eenzaamheid.

Activiteiten in Kerkrade
In de Week tegen Eenzaamheid 
staan er weer mooie activiteiten 
op het programma. 
Wethouder Jo Paas (Wmo en 
Ouderenbeleid): “Ik ben trots op 
het programma dat we dit jaar 
hebben weten neer te zetten. 
Workshops over onder andere 
koken met weinig geld, een 
3-gangen menu met livemuziek, 
bloemschikken, Mandala 
tekenen, kom op de soep en 
nog veel meer: echt alles komt 
voorbij. Op deze manier hopen 
we inwoners te stimuleren om 
aan activiteiten deel te nemen 
en zo met elkaar in contact te 
komen.”

Hoe kan ik een compliment aanvragen? 
Het Kerkraadse Mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden tussen 1 
oktober en 1 december 2022. Dit kan gedaan worden via het ‘Aanvraagformulier 
Mantelzorgcompliment 2022’, verkrijgbaar bij de balie van het Stadskantoor van 
de gemeente Kerkrade, bij uw huisarts, bij het Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad Limburg of te downloaden via www.kerkrade.nl. Uitbetaling zal 
plaatsvinden in februari 2023.

De mantelzorger 
staat op de datum 
van aanvraag 
geregistreerd als 

mantelzorger bij 
het Steunpunt voor 

Mantelzorgers 
Parkstad Limburg.

Vraag nu uw Mantelzorgcompliment voor 2022 aan! 
Een blijk van waardering voor úw mantelzorger 

Bent u chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend en ontvangt u mantelzorg van bijvoorbeeld uw familie, 
buren of vrienden? U kunt voor hem of haar nu een blijk van waardering van maar liefst € 200,- aanvragen via 
het Mantelzorgcompliment.

Vragen? 
Neem contact op via telefoonnummer 14 045 onder vermelding van Mantelzorgcompliment 
2022 of bel naar Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg via 045 211 40 00. 

Wanneer mag ik een aanvraag indienen?

De mantelzorger is ouder 
dan 18 jaar op de datum 

van aanvraag van 
het Mantelzorg-
compliment.

De mantelzorger 
verleent langer dan 

drie maanden en meer 
dan acht uur per week 

onbetaalde zorg.

De aanvrager dient 
ingeschreven te staan als 

inwoner van de 
gemeente Kerkrade. 

Dit geldt niet voor de 
mantelzorger zelf.
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Benieuwd naar het volledige 
programma? Bekijk alle activiteiten op 
de website van de gemeente: kerkrade.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
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

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
Deze publicatie is een extra service waar 
geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Kieskoel 28 - kappen 3 coniferen en Picea abies
Henckensstraat 2 - plaatsen stacaravan 
in achtertuin voor bewoning
Smedenstraat 1A - bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 
personen jonger dan 12 jaar in kinderdagverblijf
Maria Gorettistraat 154 - wijzigen huidige 
dakbedekking in dakpannen
St. Pieterstraat 81 - handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor 
wijzigen winkelruimte in woning
Van Beethovenstraat 43 - kappen kersenboom
Hammolenweg (kadastraal perceel 
H1425) - kappen 2 Tilia europea
Tunnelweg 86 - vervangen 2 bestaande 
tennisbanen door 4 padelbanen met verlichting
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
 
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Henckensstraat 2 - plaatsen stacaravan 
in achtertuin voor bewoning

Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Kerkplein (kadastraal perceel E5391) - 
kappen Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Elisa-Gracht 5 (t.h.v. hnr. 5, kadastraal perceel 
K3126) - kappen Betula pubescens
Meuserstraat (t.h.v. de kerk, kadastraal 
perceel P1188) - kappen 5 Tilia cordata
Heiveldplein (t.h.v. hrn. 9, kadastraal 
perceel H133) - kappen Tilia cordata
Kaalheidersteenweg (kadastraal perceel 
D10184) - kappen Fagus sylvatica
Frans Halsstraat (kadastraal perceel 
L1823) - kappen 2 Picea abies
Maarstraat 43 - realiseren dakkapel 
aan voor- en achterzijde woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
 
Verleende omgevingsvergunning - reguliere procedure
Maarstraat 19 - aanleggen inrit
Willem-Sophiaplein 2 - aanleggen inrit
Kapellaan 1 - realiseren doorvalbeveiliging
Wiebachstraat 50 - dichtzetten vide
Bleijerheiderstraat 46A - wijzigen voorgevel
Rembrandt van Rijnstraat (t.h.v. hnr. 39 
en 45, kadastraal perceel L1823) - kappen 
2 Acer platanoides ‘Schwedleri’
Henckensstraat (naast hnr. 16, kadastraal 
perceel N1366) - kappen Ceder

Heiveldstraat 56 - bouwen woning
Kloosterbosstraat 176 - vestigen kapsalon
Spoorzoeker 136 - ombouwen garage naar kapsalon
Heerlenersteenweg 113 – aanbrengen 
nieuwe gevelbeplating
Bosweidenweg 20 - verbouwen woning
Directeur Cortenstraat (t.h.v. hnr. 12, kadastraal 
perceel G1586) - kappen Tilia platyphyllos
O.L. Vrouwestraat (t.h.v. hnr. 85, kadastraal 
perceel G3764) - kappen Tilia cordata
Kieskoel 28 - kappen 3 coniferen en Picea abies
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken 
door een mail te sturen naar gemeentehuis@
kerkrade.nl of telefonisch via 14 045.
 
Regelgeving
Regeling mantelzorgcompliment 2022 
Gemeente Kerkrade - vaststelling
Standplaatsenbeleid gemeente Kerkrade 
2017 - wijziging: locatie Museumplein (hoek 
Kapellaan) is komen te vervallen.
 
Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Nieuw kindcentrum Eygelshoven bouwt aan de toekomst van gezinnen

Op het terrein van BS de Veldhof in 
Eygelshoven komt Integraal Kind Centrum 
(IKC) Droomhof. Daarmee krijgt Eygelshoven 
een prachtige plek in de wijk waar onderwijs 
en kinderopvang integraal samenwerken 
aan de ontwikkeling van jonge kinderen 
tussen 0 en 12 jaar. Om dit nog beter te 
faciliteren, komen er ook plekken voor 
zorgfuncties, zoals logopedie, ergotherapie, 
schoolmaatschappelijk werk en de GGD.
 
Het ontwerp  
Het toekomstige gebouw bestaat uit twee 
verdiepingen en komt grotendeels op dezelfde 
plek als waar het huidige schoolgebouw staat, 
waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de ruimte. Duurzaamheid staat centraal in 
het nieuwe gebouw. Zo worden er duurzame 
houten materialen gebruikt. Ook wordt het 
optimaal geïsoleerd en voorzien van de 
modernste installaties. 
De ambitie voor een energieneutraal gebouw 
krijgt daarmee steeds meer vorm. Het 
ontwerpteam gaat nu verder met de technische 
uitwerking van het ontwerp.

Met een eigentijds kindcentrum, IKC Droomhof, 
zorgen we voor een gedegen ondersteuning 
van gezinnen bij de ontwikkeling van kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Wanneer de jeugd gezond 
kan opgroeien en in de eigen buurt naar 
school kan, wordt ook aan de toekomst van de 
wijk gewerkt. Dat maakt Eygelshoven tot een 
bestendige vestigingsplaats voor gezinnen,” 
vertelt wethouder Jo Schlangen.
 
Tijdelijke huisvesting 
Het streven voor de start van de bouw is mei 
2023. De leerlingen van de Veldhof en de 
kinderen van de kinderopvang verhuizen dan 
tijdelijk naar andere locaties. Om het verkeer 
zo veel mogelijk te spreiden, worden de 

groepen verdeeld over twee tijdelijke locaties. 
Een deel van de leergroepen verhuist, samen 
met de kinderopvang, naar het gebouw van 
de voormalige basisschool De Schatkist, zo’n 
kilometer verderop. De andere leergroepen 
verhuizen naar noodlokalen op het oefenveld 
van de voetbalvereniging LHC aan de 
Anselderlaan.

Tijdens de ontwikkeling van IKC Droomhof 
wordt zo goed mogelijk gezorgd voor de 
omgeving. Samen met omwonenden wordt 
gezocht naar veilige oplossingen voor het 
verkeer rondom het kindcentrum. De gemeente 
Kerkrade gaat aan de slag om een verkeersplan 
op te stellen.

Op 12 oktober vindt de maandelijkse 
gemeenteraadsvergadering plaats 
in de raadzaal van het Raadhuis, 
Markt 1. Wilt u deze vergadering 
bijwonen, dan is dat uiteraard 
mogelijk. De vergadering begint om 
19.00 uur. 

U kunt plaatsnemen op de publieks-
tribune, achterin de raadzaal. De 
stukken die bij de vergadering horen, 
liggen een week van te voren ter 
inzage in het stadskantoor, Markt 33. 
De raadsvergadering is ook te volgen 
via de website www.kerkrade.nl. 
U dient hiertoe op de website te 
kiezen voor ‘bestuurlijke informatie’.
 
Agenda
De actuele agenda van de 
raadsvergadering is online te vinden 
via www.gemeenteraadkerkrade.nl

Raadsvergadering

De uit Kerkrade afkomstige Jo Mohr heeft vrijdag 30 
september postuum het Mobilisatie Oorlogskruis 
gekregen. Zijn 6 kinderen hebben de onderscheiding 
namens hun vader in ontvangst genomen. Het 
Mobilisatie Oorlogskruis werd door burgemeester 
Dassen uitgereikt op het gemeentehuis van Kerkrade. 
Het ministerie van Defensie heeft de aanvraag van 
Mohr’s zoon Paul goedgekeurd. Het Mobilisatie 
Oorlogskruis heeft betrekking op de zware oorlogsjaren 
1939-1945 en kan worden uitgereikt aan iedereen die 
voldoet aan de daarvoor geldende diensttijdcriteria: 
tenminste zes maanden in werkelijke dienst in het 
tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940.

Diensttijd
De heer Mohr, geboren op 30 oktober 1915 in 
Spekholzerheide in Kerkrade, heeft in de periode 1933 
tot en met 1935 gediend bij het Vrijwillig Landstorm 
Verband Maastricht. In 1935 werd hij ingelijfd als 
gewone dienstplichtige van de lichting 1935 uit 
Kerkrade. In september van dat jaar werd hij bevorderd 
tot korporaal. Op 11 april 1939 gaf hij gehoor aan de 

oproep tot Algemene Mobilisatie in Nederland. Op 8 
juni 1940 ging hij definitief met groot verlof.

Horlogezaak Spekholzerheide
Jo Mohr trouwde in juli 1944 met Zus Kietselaer uit 
Baarn. Zij gingen wonen bij Jo’s ouders aan de Kerkstraat 
17 in Spekholzerheide, die daar een horlogezaak 
runden. Jo en zijn vader waren ook koster in de St. 
Martinuskerk in Spekholzerheide en stonden in de 
omgeving bekend om hun reparaties van kerkklokken. 
In 1983 stopte Jo met zijn zaak en hij overleed in 1997.

Postuum Mobilisatie Oorlogskruis voor Jo Mohr


