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Het nieuwe college van B&W stelt zich voor 

Monumentenmaand 2022 is in volle gang

Paspoort Burgemeester Petra Dassen-Housen
Politieke partij: De burgemeester staat boven 
de partijen.
Geboren op: 12 mei 1972
Woont in: Kerkrade Centrum
Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, 
Rampenbestrijding, Coördinatie handhaving, 
Eurode en internationale zaken, Communicatie 
en dagelijks bestuur Parkstad Limburg.

Ervaring: Ik was hiervoor burgemeester in 
Beesel, een hechte dorpsgemeenschap. Daar 
genoot ik van de verbondenheid tussen de 
mensen onderling. 
Als je dat ziet, ervaar je ook hoe belangrijk 
het is dat mensen zich thuis, geborgen en 
welkom voelen. Dat zie je ook in Kerkrade, 
bij de verenigingen en in de wijken. En soms 
is dat ook even weg. Samen de schouders 
blijven zetten onder een mooie stad is zo 
belangrijk. Dat geeft me elke dag energie om 
zo benaderbaar mogelijk voor alle inwoners 
te zijn.

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom?
Angela Merkel zou ik wel eens willen 
ontmoeten. Ik vind het bijzonder knap dat 
iemand zo lang op dat niveau de touwtjes in 
hadden gehad heeft. Ik zou met haar willen 
praten over hoe dat was. Ze komt uit Oost-
Duitsland, het lijkt me interessant om daarover 
te praten. 

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Ik ben trots op onze kinderen en de weg die zij 
kiezen in een wereld die niet altijd eenvoudig 
is. Ik ben in mijn werk het meest trots als 
mensen gevoeld hebben dat ze oprecht gezien 
zijn en dat er naar hen geluisterd is. Ik ben ook 
trots op de grote projecten als bijvoorbeeld 
SUPERLOCAL en VIE die Kerkrade realiseert. 
Met deze projecten zetten we goede stappen 
naar een duurzame en gezonde toekomst.

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog 
niet over jou?
Ik ben een enorme snoeper. Het is belangrijk 
dat de snoeppot in mijn kantoor altijd goed 
gevuld is. Hoe zuurder het snoepje, hoe beter!

Hoe waren de eerste twee maanden als 
burgemeester in het nieuwe college?
Het is altijd spannend met een nieuw team. 
Het is heel bijzonder om iedereen te leren 
kennen. Ik vind dat altijd een leuke fase. Je 
gaat kijken hoe je het teamgevoel versterkt. 
Het zijn de wittebroodsweken om het zo maar 
eens te zeggen. Het teamgevoel dat in deze 
nieuwe periode ontstaat, is medebepalend 
voor het succes van dit college. Ik geniet van 
dit werk, zeker als we met elkaar stappen 
zetten. Als ik nog even terugkijk naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart dan 
was het lage opkomstpercentage wel een 
domper. Ik ben daar veel mee bezig. Wat zijn 
de oorzaken? Wat kun je lokaal doen om dit 
te veranderen? 

Wat kan de burger van je verwachten? Waar 
ga jij je de komende jaren sterk voor maken? 
Met het team willen we benaderbaar zijn en 
dichtbij de mensen staan. Ook het werken 
aan gezondheid, vitaliteit en leefbaarheid 
zijn belangrijke thema’s in Kerkrade. Bij 
leefbaarheid hoort volwaardig middelbaar 
onderwijs. De komst van Het Martin Buber 
zou voor onze stad een hele goede stap zijn. 
Ik blijf positief en ben ervan overtuigd dat de 
school er komt. Belangrijk voor ons is verder 
dat we in al die projecten samenwerken met 
onze inwoners. Daar zit een grote kracht. 

Wat dreef jou om politiek actief te worden?
Ik vind het mooi dat je in de politiek voor 
mensen het verschil kunt maken. In kleine 
dingen, maar ook in grote dingen. Het mooie 
van werken voor de gemeente is dat je zo 
dicht bij de mensen zelf staat. En dat je het 
leven voor mensen aangenamer en beter 
probeert te maken.

Activiteiten in de eerste week
De komende weken zijn er veel leuke 
activiteiten waar inwoners aan deel kunnen 
nemen. Zo is er bijvoorbeeld een lezing over 
de manier waarop je monumenten behoud. 
Ook is er een rondleiding in Aken, een open 
dag in de Lambertuskerk en nog veel meer.

Meer weten?
Op www.bibliotheekkerkrade.nl vind je 
een overzicht van alle activiteiten tijdens 
de Monumentenmaand. Hier lees je ook 
meer informatie over de activiteiten, hoe 
en waar je je kunt aanmelden en met welke 
(openings)tijden je rekening moet houden.

‘Samen de schouders blijven zetten onder een 
mooie stad is zo belangrijk’
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.

Deze maand is de monumentenmaand 2022.
Tijdens deze maand staan er tal van leuke activiteiten op de planning. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaam duurt het langst’. Dit thema 
komt dan ook terug in de activiteiten.
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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
Zonstraat 33 - plaatsen metal stud wand
Toupsbergstraat (kadastraal perceel G2942) - 
kappen 3 bomen
Lindenlaan 25 - realiseren veranda achtergevel
Lindenlaan 14 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor realiseren woning en 
wijzigen raamkozijn voordeur
Nullanderstraat 123 - bouwen tweelaagse 
aanbouw achterzijde woning
Waubacherweg 40 - verbreden inrit
St. Pieterstraat 9 & 11 - wijzigen pand in 2 
levensloopbestendige woningen, plaatsen 6 
dakramen en wijzigen voorgevel
Rimburgerweg 5 - plaatsen zonnepanelen
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming
 
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Pleinstraat 22 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen tandartspraktijk
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Kampstraat (kadastraal perceel H1812) - bouwen 

woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming
 
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Mercuriusstraat 9 - slopen bedrijfspand
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunning - reguliere 
procedure
Hertenweide 16 - wijzigen glazen bouwstenen in 
kozijnen voorgevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunning - uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Voor: het intrekken van voorschriften van een 
omgevingsvergunning
Locatie: Waterschapsbedrijf Limburg, 
Voorterstraat 253
Datum besluit: 5 september 2022
Zaaknummer: 2022-030332
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit 
niet gewijzigd.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Mogelijkheid tot instellen van beroep
 
Evenementenvergunning
Markt, Theaterplein en Niersprinkstraat - 
Zwaailichtendag - 3 september 2022
Jan Vermeerstraat - Buurtbarbecue – 25 september 
2022

Julianastraat - Buurtbarbecue Julianastraat - 4 
september 2022
Pastoor Wijnenplein en Abtenlaan - Buurtfeest 
Holz - 10 september 2022
Kerkplein bij Nassaustraat 37 - Kirche-Fés - 11 
september 2022
Tuin van ’t Patronaat, Ursulastraat 232 - Tuinfeest 
Aemiliaan - 11 september 2022
 
Verkeersbesluit
Voor Höverstraat 18, 20 en 22 - inrichten 3 
parkeer-plaatsen door middel van aanbrengen 
parkeertegel.
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
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 
Kerkrade - vaststelling
 
Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelgeving 
Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Banen zwemmen in nieuwe Vie
Maandag 5 september ging Vie 
officieel open voor het publiek.
Zo’n dertig zwemmers uit Kerkrade en 
Parkstad probeerden voor de eerste 
keer het water uit.
Wethouder Jo Schlangen, Vie-
coördinator, kwam aan de rand van 
het zwembad ook even poolshoogte 
nemen. “We hopen dat deze nieuwe 
accommodatie de mensen aanmoedigt 
om in beweging te komen”, zegt hij. 

“De belangstelling tijdens de Open 
Dagen was al overweldigend. De 
mensen zijn geïnteresseerd. En dat 
is mooi, want we willen immers met  
Vie - Leven in beweging de gezondheid 
en vitaliteit van de inwoners van 
Kerkrade en Parkstad bevorderen. De 
accommodaties in de wijken waar 
mensen al bewegen zijn daarin óók 
hartstikke belangrijk. Ze dragen allemaal 
bij aan het gedachtegoed van Vie.”   

Tesame Sjpatsere

Op zondag 18 september a.s. 
organiseert een enthousiaste 
groep inwoners een 
interactieve wandeltocht 
door Eygelshoven voor jong 
& oud.

Iedereen is welkom en iedereen kan meedoen, 
dus neem vooral ook je familie en buren mee en 
ontdek samen hoe mooi Kerkrade-Noord is. Er zijn 
routes in verschillende afstanden uitgestippeld, ook 
rolstoelvriendelijke. Deelname is gratis!
Tijdens de tocht is er veel aandacht voor natuur, 
beweging, sport en spel en de lokale geschiedenis. 
Ook lokale verenigingen en ondernemers presenteren 
zich en dragen een steentje bij aan dit wandel-
evenement. Uiteraard wordt iedereen tijdens de 
wandeling verzorgd met een natje en een droogje.
Het is de leukste en ook actieve manier om de wijk 
Eygelshoven te ontdekken! Kinderen wandelen met 
een stempelkaart en bij de finish wacht hen nog een 
verrassing. Het feest is na de finish nog niet voorbij. 
Voor de kinderen zijn er springkussens, diverse 
bedrijven presenteren zich en men kan nog lekker 
nagenieten en elkaar beter leren kennen op het terras 
bij één van de horecagelegenheden.

Schrijf je gratis in: 
themovefactory.nl/aanmelden-activiteiten-kerkrade
Mocht je geen mogelijkheid hebben om je online in 
te schrijven, ben je uiteraard ook welkom!

Vragen over het zwembad 
of de sporthal? 

Neem contact op met Optisport!

vie@optisport.nl
045 – 645 36 10

Datum: zondag 18 september

Starttijd: 12.30 uur 
(laatste vertrektijd 14:30 uur)

Startpunt: Horecaplein Socio-Project 
(Terbruggen 12, Kerkrade)

Kerkrade-Noord, verbindt, 
beweegt en geniet! 
Jij loopt toch ook mee!


