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Het nieuwe college van B&W stelt zich voor

Paspoort Tim Weijers
Politieke partij: Burgerbelangen Kerkrade
Geboren op: 23 september 1983
Woont in: Kerkrade Centrum 
Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Wonen, 
Vastgoed, Personeel & Organisatie, 
Ontwikkelings-bedrijf Kerkrade, Toerisme, 
Marketing & Evenementen.

Ervaring: Inmiddels ben ik in totaliteit al elf jaar 
wethouder, waarvan acht jaar ook eerste loco-
burgemeester. Bovendien ben ik al negen jaar 
partijleider van Burgerbelangen Kerkrade, de veruit
grootste partij in onze gemeente. In het verleden ben
ik onder meer werkzaam geweest als account-
manager voor een mediabureau en als fractie-
medewerker voor een Provinciale Statenfractie.

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom? Ik heb geen specifi ek 
persoon die ik zou willen ontmoeten. Graag 
ontmoet ik inwoners waarvoor we iets willen 
betekenen en lokaal het verschil proberen te 
maken. 

Op welke prestatie ben jij het meest trots? 
Dat we in de afgelopen tien jaar Kerkrade 
samen positief hebben weten te veranderen. Dit 

hebben we gedaan middels de realisatie van een 
groot aantal projecten in het centrum en diverse 
Kerkraadse wijken. Een mooi voorbeeld hiervan 
is Superlocal in Bleijerheide, een prachtig 
ambitieus project dat ook Europees erkend en 
gewaardeerd wordt. Ook hebben we met Beleef 
Kerkrade het imago van onze stad verbeterd. 

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog niet 
over jou? 
Dat politiek mij vroeger saai leek en ik altijd met 
nee antwoordde als mensen aan mij vroegen 
of ik later net als mijn vader, die toentertijd in 
Simpelveld wethouder en locoburgemeester 
was, ook de politiek in zou gaan. Ook zal minder 
bekend zijn dat ik in de beperkte vrije tijd die ik 
heb wel eens op de racefi ets spring en vrijwel 
onherkenbaar door Kerkrade en omgeving rijd.

Hoe waren de eerste twee maanden als 
wethouder in de nieuwe samenstelling van het 
college? 
We hebben samen op een prettige manier een 
goede basis gelegd voor de komende jaren, 
waarin we weer volop alle uitdagingen aan 
zullen gaan voor onze inwoners. We verwachten 
die opgaven te kunnen realiseren samen met de 
raad en onze ambtenaren. 

Wat kan de burger van je verwachten? Waar 
ga jij je de komende jaren sterk voor maken?
Hoogste prioriteit vanuit mijn portefeuille 
heeft voor mij het door ons aangekondigde 
woonoffensief. Het is belangrijk dat mensen in 
Kerkrade kunnen wonen op een prettige manier. 
Middels het woonoffensief willen we, naast het 
verbeteren van de leefbaarheid in meerdere 
wijken, vooral ervoor zorgen dat er voldoende 
woningaanbod is voor jong en oud. Hierin zal ik 
mij blijven vastbijten en ik ga er alles aan doen 
om hier de komende jaren verdere zichtbare 
stappen in te zetten!  

Wat dreef jou om politiek actief te worden? 
Ik zag en hoorde veel mensen klagen over de 
politiek, maar met klagen alleen verander je niets 
vanaf de zijlijn. Vandaar dat ik graag actief mijn 
steentje wilde bijdragen om zaken te verbeteren 
en de politiek ben ingegaan.  

'Leefbaarheid wijken en woonoffensief hebben hoge prioriteit!’

In maart gingen de inwoners van Kerkrade naar de stembus voor een nieuwe raad. Tijdens 
de raadsvergadering van 25 mei is een nieuw gemeentebestuur benoemd. Het nieuwe college 
wordt gevormd door politici van vier coalitiepartijen en burgemeester Petra Dassen-Housen. 
Een team van zes wethouders en de burgemeester staat de komende jaren aan het roer van de 
gemeente. Samen bouwen ze verder aan een vitaal en uitdagend Kerkrade. Komende weken 
stellen de collegeleden zich één voor één aan u voor.

HealthyLife van start 

De pilot healthyLIFE is gisteren in Kerkrade 
begonnen. Dit programma is ontwikkeld voor 
volwassenen met overgewicht en een verhoogd 
risico op hartproblemen, suikerziekte type II, 
artrose of slaapapneu en voor volwassenen met 
zwaar overgewicht. HealthyLIFE is één van de 
ruim veertig programma’s van Vie - Leven in 
beweging, het grootschalige gezondheids- en 
vitaliteitsprogramma in de gemeente Kerkrade dat 
de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van 
Kerkrade en Parkstad sterk wil verbeteren.
Inwoners uit Kerkrade met overgewicht in 
combinatie met een kwetsbare gezondheid of 
met zwaar overgewicht die willen deelnemen, 
kunnen dit bespreken met hun huisarts of 
praktijkondersteuner. Als zij aan de criteria 
voldoen, kunnen zij doorverwezen worden naar 
healthyLIFE. Deelname wordt vergoed door de 
zorgverzekeraar (zonder eigen bijdrage).

Beweegprogramma op maat
HealthyLIFE is een gecombineerde leefstijl-
interventie gebaseerd op de wetenschappelijk 
bewezen GLI Cool-interventie (Coaching op 
Leefstijl). De eerste vier groepen die starten bestaan 
ieder uit acht personen. De deelnemers worden 

gedurende 24 maanden zowel individueel 
als in de groep begeleid en ondersteund door 
een leefstijlcoach op voeding en gedrag. Een 
beweegcoach ondersteunt de deelnemers in een 
beweegprogramma op maat van veertien weken. 
Met als doel dat deelnemers hierna doorstromen 
naar het bestaande sport- en beweegaanbod in 
de regio. Deelnemers kunnen zelf hun manier 
en de stappen kiezen om hun eigen doelen te 
bereiken, zodat zij na twee jaar zelf door kunnen 
gaan met gezond eten, actief bewegen en een 
gezond gewicht.

Meer effect
In healthyLIFE is er ook aandacht voor achter-
liggende sociale- en gezondheidsproblemen 

die verbonden kunnen zijn met overgewicht. 
Wethouder Jo Schlangen, verantwoordelijk Vie-
coördinator: “We beogen met dit programma 
de kwaliteit van leven van de deelnemers te 
verhogen en hun zelfredzaamheid en participatie 
te vergroten. We weten dat deze geïntegreerde 
aanpak bewezen meer effect heeft dan een 
aanpak op alleen leefstijl of bewegen.”

Betrokken partijen
De betrokken partijen bij de ontwikkeling en 
implementatie van healthyLIFE in Kerkrade zijn 
Ecsplore (overall projectleiding & monitoring), 
Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (uitvoering 
leefstijlcoaching) en de gemeente Kerkrade met 
The MoveFactory (uitvoering beweegcoaching).
Het is de bedoeling dat twaalf groepen van 
acht deelnemers starten van september t/m 
december. Het tweejarige programma zal 
doorlopen t/m december 2024. Eind 2022/begin 
2023 beschikken we over de resultaten van de 
nulmeting (start programma) en de 1e effectmeting 
(na afronding van 14-weekse beweegcoaching) 
van de eerste groepen. Op basis van de eerste 
resultaten kan uitbreiding van de pilot in 2023 
overwogen worden.
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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.offi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen rechten aan 
kunnen worden ontleend. De digitale bekendmakingen 
zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Rembrandt van Rijnstraat 3 - verbreden bestaande inrit
Hoofdstraat 34 - vernieuwen kozijn voorgevel
Einderstraat (kadastrale percelen E6506, E6512, E6376 en 
E6400) - bouwen appartementencomplex
Roda J.C. Ring 4A - plaatsen hekwerk met poort
Kapelweg 54 - wijzigen voorgevel en realiseren 
dakopbouw

Steenbergstraat 42 - kappen 138 bomen
Holzstraat 22 - realiseren Bed & Breakfast eerste verdieping 
en zolder
Kerkstraat 13 - aanleggen inrit
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G4895) - kappen 2 
bomen
Sophiastraat 20 - kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming

Verleende omgevingsvergunning
Bleijerheiderstraat 91 t/m Bleijerheiderstraat 91C en 
Lodewijkstraat 2A (kadastraal perceel F2020) - realiseren 
5 appartementen
Pannesheiderstraat 19 - wijzigen horecabestemming naar 
wonen begane grond, verbouwen bestaande woning 
eerste verdieping en toevoegen woning tweede verdieping

Beukenbosweg 27 - kappen Edelspar
Kaffebergsweg 4 - plaatsen 2 stellages voor zonnepanelen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende evenementenvergunning
Straatfeest Bosberg op 4 september 2022, locatie grasveld 
Bosberg.
Theater Gajes Odyssee op 1 september 2022, locatie 
Markt.
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum 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.

BEKENDMAKINGEN

Zomerschool Kerkrade 2022 was een groot succes

Vrijdag 26 augustus was de laatste dag van de 
zomerschool Kerkrade 2022. De zomerschool 
begon op 25 juli en duurde 5 weken. Tijdens deze 
5 weken kregen kinderen tussen de 7 en 12 jaar 
de tijd om nieuwe dingen te ontdekken. We zijn 
veel mooier dan we denken dat we zijn

Dat is het motto van de zomerschool Kerkrade. 
De school zorgt voor een sociaal klimaat waarin 
kinderen zich direct thuis voelen. Iedere dag werd 
gestart en gesloten met een gezamenlijke kring 
waar aandacht was voor elkaar en elkaars verhalen. 
In de kring leren de kinderen elkaar, maar vooral 
zichzelf kennen en echt “zien” door bijvoorbeeld 
meditaties, muziek het delen van korte (levens)
verhalen. De slotkring werd telkens afgesloten met 
dezelfde spreuk. “Onthoud altijd dat je ertoe doet. 
Jij bent belangrijk en er wordt van jou gehouden. 
Jij verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat 
kan”. 
Ook was er veel aandacht voor creativiteit. 
Zo hebben de kinderen getekend, gedanst, 
gefotografeerd, gelezen en nog veel meer!

Gezond in alle opzichten
Ook het motto ‘Gezond in alle opzichten’ is 
verwerkt in vrijwel alle activiteiten. Zo leren de 
kinderen koken met ingrediënten uit de eigen 

moestuin. Iedere donderdag werd er gekookt 
en brachten de kinderen de maaltijd naar de 
buurtkamer Gracht om daar samen te eten. 
Daarnaast werd er volop bewogen en gesport.

Oekraïense kinderen op de zomerschool
Gedurende twee weken hebben ook een aantal 
gevluchte Oekraïense kinderen deelgenomen aan 
de zomerschool. Tijdens deze weken leerden zij 
iedere dag een nieuwe Nederlandse zin. Jean-
Philippe Rieu (initiatiefnemer van de zomerschool): 
“Het was prachtig om te zien hoe goed de 

Oekraïense kinderen en de Nederlandse kinderen 
met elkaar omgingen, ondanks de taalbarrière. Het 
contact kwam voort uit de taal van het hart. Vanaf 
het eerste moment dansten, kookten en speelden 
de kinderen samen.”

Zomerschool Kerkrade in de herfst
Veel kinderen gaven aan dat ze het jammer 
vonden dat er niet het hele jaar door zomerschool 
is. Daarom is er besloten dat er in de herfstvakantie 
nóg een week wordt georganiseerd. Kijk voor meer 
informatie op www.zomerschool-kerkrade.nl

U kunt weer bieden op onze reclameborden 
op rotondes

Meer bekendheid voor uw bedrijf in Kerkrade? 
En tegelijkertijd bijdragen aan een mooie, groene 
stad? Dat kan door tijdens onze jaarlijkse veiling 
te bieden op één of meer reclameborden op onze 
rotondes! De opbrengst van de veiling gebruiken 
wij voor de aanleg en het onderhoud van de 
rotondeplantsoenen. Wethouder Alexander 
Geers (Openbare Ruimte): “Op die manier 
draagt de opbrengst van de veiling bij aan een 
aantrekkelijke, groene stad. Door als ondernemer 
te investeren in één of meerdere reclameborden, 
investeert u dus niet alleen in meer bekendheid 
voor uw bedrijf, maar ook in de kwaliteit van de 
Kerkraadse openbare ruimte!”

De veiling wordt weer geopend!
Inmiddels zijn er op verschillende rotondes weer 
plekken vrijgekomen. Vanaf 7 september 2022 is 
het daarom weer mogelijk om uw bieding uit te 
brengen op één of meerdere reclameborden in de 
stad. Bieden kan tot en met 28 september 2022, 
vanaf € 520 (exclusief btw). De veiling sluit op 29 
september 2022 om 00:00 uur.

Bieden kan via onze website
Een bod uitbrengen op één of meerdere borden 

kan door het aanvraagformulier op kerkrade.nl/
rotonde in te vullen. Voor ieder bord vult u een 
apart formulier in.

U kunt kiezen uit 16 rotondes
Er zijn 16 rotondes in Kerkrade aangewezen 
waarop reclameborden kunnen worden geplaatst. 
Er passen maximaal vier borden op een rotonde. 
Bij sommige rotondes zijn het er minder. In totaal 
gaat het om 50 locaties. Er zijn op dit moment 40 
plekken beschikbaar. 
Wilt u weten waar de verschillende rotondes 
liggen? Kijk dan op kerkrade.nl/rotonde voor een 
overzicht. Op het aanmeldformulier ziet u welke 
plekken er op een bepaalde rotonde beschikbaar 
zijn.

Meer informatie
Op kerkrade.nl/rotonde leest u ook meer over de 
veiling en de voorwaarden voor het adverteren op 
rotondes. 
Heeft u na het lezen van de informatie nog 
vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
Marc Verjans of Rolf Doveren van de Afdeling 
Stedelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 
14 045 of e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

De scholen zijn 
weer begonnen

Afgelopen maandag 5 september is het 
schooljaar weer van start gegaan. En dat 
betekent extra verkeersdruk. Daarom 
vragen we automobilisten juist nu een 
gepaste snelheid te rijden. Dan kunnen 
kinderen veilig naar school. Voor alle tips 
ga naar 
www.kerkrade.nl/de-scholen-gaan-weer-beginnen

Wethouder Alexander Geers (verkeer): 
“Veiligheid in het verkeer staat altijd voorop, 
zeker nu de kinderen van Kerkrade weer meer 
gebruik maken van de openbare wegen. We 
vragen daarom niet alleen aan automobilisten 
om met gepaste snelheid te rijden, maar aan 
iedereen op straat om alert te zijn. Zodat de 
kinderen veilig op school komen en weer 
veilig thuis.”  

Veilig Verkeer Nederland (VVN) werkt samen 
met gemeenten en scholen en roept vooral 
automobilisten op om op hun snelheid te 
letten en meer rekening te houden met 
fi etsende scholieren in het verkeer.


