
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand 

onder verantwoordelijkheid van afdeling 

Communicatie & Marketing, Domein 

Bestuur.

Met het Stadsjournaal willen wij u graag

zo goed mogelijk informeren over

gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig  

samengesteld.

Het is echter altijd mogelijk dat er een

foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse

artikelen een informatief karakter. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend

aan de teksten. De artikelen staan ook op

www.kerkrade.nl Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl
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Viaduct Beukenbosweg vanaf 15 augustus  
drie weken gesloten voor verkeer

Vanaf maandag 15 augustus wordt er 
gewerkt aan het onderhoud van het viaduct 
in de Beukenbosweg. De werkzaamheden 
zullen ongeveer drie weken duren.  

Tijdens deze drie weken wordt het 
viaduct gesloten voor verkeer, zodat de 
werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen 
worden.  Het verkeer wordt omgeleid. 
De omleiding zal met borden worden 
aangegeven. 
 
Alle actuele werkzaamheden, wegafsluitingen  
en omleidingen staan ook in het meldings-
systeem voor wegverkeergegevens Melvin. 

Kijk hiervoor op  
www.kerkrade.nl/wegwerkzaamheden

Op 10 augustus 2022 bestaat de 
GeldWijzerWinkel 1 jaar en dat willen we 
samen met de inwoners van Kerkrade vieren!

Kom je die dag gezellig een kop koffiedrinken 
bij ons? Je maakt dan kans op één van de vier 
Beleef Kerkrade Kadokaarten t.w.v. € 25,00 
(te besteden bij ondernemers in Kerkrade). 
Daarnaast hebben we leuke goodiebags 
(geschenktasjes), die we weggeven aan 
mensen die de GeldWijzerWinkel die dag 
bezoeken.

De verloting van de Beleef Kerkrade 
kadokaart
De verloting is om 16.00 uur, maar mocht 
je eerder op die dag binnen lopen dan 
kun je natuurlijk je gegevens achterlaten 
en maak je ook kans op deze leuke 
kadokaart. Om 16.00 uur aanwezig zijn bij 
de verloting is natuurlijk helemaal top! Je 
vindt de GeldWijzerWinkel aan het Martin  
Buberplein 21 te Kerkrade (gelegen tussen 
achterkant Raadhuis en achteringang 
bibliotheek/HUB). Tot 10 augustus 2022!

De GeldWijzerWinkel helpt bij vragen over 
geldzaken
Welke gevolgen hebben bijvoorbeeld verlies 
van werk, een echtscheiding of pensioen? 
En wat gebeurt er als ik werk krijg of 18 jaar 
word? De GeldWijzerWinkel helpt je bij deze 
vragen. 

De GeldWijzerWinkel biedt ook hulp bij 
betalingsachterstand
Ook als je betalingsachterstanden hebt, 
kunnen wij je helpen. Bijvoorbeeld als je 
huur, gas, water, licht of bijvoorbeeld de 
ziektekostenverzekering niet kan betalen. 

Samen met andere organisaties in Kerkrade 
organiseert de GeldWijzerWinkel ook 
activiteiten en voorlichtingen over rondkomen 
met geld.

GeldWijzerWinkel 1 jaar
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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 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur
en vrijdag 08.30 – 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.fficielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar 
geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Verleende evenementenvergunningen

Hinger Hjods Ruk –  
Mobiel Media Lab – 2 augustus 2022

P4 Parkstad Limburg Stadion –  
Roda JC Fandag – 7 augustus 2022
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.

BEKENDMAKINGEN

Het nieuwe college stelt zich voor

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.

Paspoort Jo Paas
Politieke partij: Ouderenpartij Kerkrade (OPK)
Geboren op: 2 december 1953
Woont op: De Vink
Portefeuille: Financiën, WMO en  
Integraal ouderenbeleid.

Ervaring: Ik heb Nederlands recht gestudeerd, 
Duitse taal- en letterkunde, en een opleiding 
tot makelaar gevolgd. Ik ben 7 jaar officier bij 
de Landmacht geweest. Daarna heb ik 34 jaar 
in verschillende beleids- en leidinggevende 
functies binnen de gemeente Landgraaf 
gewerkt. 

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom?
Ik zou niet specifiek iemand kunnen noemen. 
Graag zou ik iemand willen ontmoeten die 
een goede, frisse en nieuwe kijk op de wereld 
heeft. Een visionair. 

Op welke prestatie ben jij het meest trots? 
Dat ik acht jaar geleden van de grond af 
aan een nieuwe partij heb opgericht, de 
Ouderenpartij Kerkrade. Bij de verkiezingen 
van 2014 hadden we een lijst met slechts drie 
kandidaten maar we behaalden wel een zetel 
in de gemeenteraad. Inmiddels zijn we gestaag 
gegroeid en nu hebben we twee zetels in de 
raad en leveren we een wethouder aan het 
huidige college. 

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog 
niet over jou?
Oldtimers vind ik heel erg leuk. Het is heerlijk 
om oldtimers te zoeken, het aankoopproces 
te doorlopen en ze vervolgens helemaal te 
restaureren. Helaas heb ik er nu wel minder 
tijd voor. Onder andere heb ik een Peugeot 
D4B. Dat is een oude Franse bus uit 1964. Dit 
type bus heeft de bijnaam ’Nez de Cochon’, 
vertaald ‘varkensneus’, dit vanwege de positie 
van de radiateur die voor de bus uitsteekt. De 
bus heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
verkiezingscampagne van de OPK.

Hoe waren de eerste twee maanden als 
wethouder?
Het is heel erg druk geweest. Wat het 
druk maakt zijn vele nieuwe indrukken, 
beleidsvelden, kennismakingen met betrokken 
personen, het inlezen in lopende en nieuwe 
dossiers en de wekelijkse vaste overleggen.
Daarnaast heb je verplichtingen. En veel 
mensen en instanties willen ook kennismaken 
met de nieuwe wethouder. Dat alles maakt 
het druk, maar zeker ook leuk. Het is een 
ontzettend leuke baan, heel veelzijdig, waarin 
ik heel veel verschillende mensen leer kennen.

Wat kan de burger van je verwachten? Waar 
ga jij je de komende jaren sterk voor maken?
Ik ben iemand die heel sociaal betrokken is. Ik 
zal dan ook alles op alles zetten om me in te 
zetten voor de inwoners van Kerkrade. 

Graag wil ik met frisse energie aan de slag 
gaan voor onze burgers. Overigens ben ik 
dan wel wethouder Integraal ouderenbeleid, 
en dat vind ik ook enorm belangrijk, maar ik 
heb ook een groot hart voor onze jeugd. Er 
waren vroeger veel meer plekken waar de 
jeugd terecht kon. Die zouden terug moeten 
komen. Volwaardig voortgezet onderwijs, 
Het Martin Buber, hoort daar natuurlijk ook 
bij. Daar wil ik mijn collega-wethouders ook 
graag in bijstaan. 

Wat dreef jou om politiek actief te worden?
Van jongs af aan ben ik heel begaan met 
mensen, daar begint het. Ik wilde graag iets 
betekenen voor de mensen. Destijds vond 
ik dat we meer zouden kunnen doen voor 
de ouderen in onze gemeenschap. Daarom 
heb ik ervoor gekozen om de Ouderenpartij 
Kerkrade op te richten.

'Ik ben voor nieuw elan!'

Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde 
mee en kunnen hierin veel voor elkaar 
betekenen. In een groep kunnen zij door tijd, 
aandacht en het delen van ervaringen vaak 
beter grip krijgen op het mantelzorgschap.  

Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad organiseren om die reden een 
gespreksgroep voor mantelzorgers. Hierin 
staat elkaar ontmoeten centraal.

Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst 
plaats?
•      Verpleeghuis Hambos Kerkrade  

Donderdag: 01-09-2022, 20-10-2022,  
03-11-2022 en 01-12-2022. 
Op alle dagen vindt de bijeenkomst 
plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
Aanmelden is verplicht. Dit kan via het 
telefoonnummer 045 211 40 00 of via het 
mailadres info@mantelzorgparkstad.nl 
Let op: Vol=Vol

Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en 
het samenzijn is een groot goed. Het delen 
van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets 
aanpakt, emotioneel ondersteunen en het 
uitwisselen van praktische tips staan centraal. 

Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar 
gevonden. 

Er zijn twee begeleiders aanwezig die 
zelf ervaring hebben met het bieden 
van mantelzorg. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd onder voorbehoud 
van de actuele situatie omtrent corona.  
Houdt hiervoor de activiteitenkalender 
op onze website in de gaten:  
www.mantelzorgparkstad.nl 

Mocht u voorafgaande meer informatie 
wensen? Neem dan contact met ons op 
via telefoonnummer 045 211 40 00 of via  
info@mantelzorgparkstad.nl

Gespreksgroep voor mantelzorgers


