
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand 

onder verantwoordelijkheid van afdeling 
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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. 
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aan de teksten. De artikelen staan ook op

www.kerkrade.nl Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl
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Extra energietoeslag van 500 euro voor 
huishoudens met een laag inkomen

Gespreksgroep voor mantelzorgers

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

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.

Hebt 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 van €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.



Uitgave
17 augustus 2022

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
Kaffebergsweg 4 – plaatsen van twee 
stellages tb.v. zonnepanelen
Lindenlaan 110 – aanleggen van een inrit
Gulperstraat 21 – kappen van drie bomen
Hertenweide 16 – wijzigen van glazen 
bouwstenen in kozijnen voorgevel
Bleijerheidestraat 91 – realiseren 
van vijf appartementen
Steenbergstraat 42 – bouwen van 
distributiecentrum, kantoren, plaatsen 
van erfafscheiding, reclame, aanleggen 
van inritten en vlaggenmasten
Frans Halsstraat (L1823) – kappen 
van fagus sylvatica
Nieuwstraat t.h.v. huisnr. 111 
– kappen van Picea abies
Bosstraat 11 – kappen van een boom 
Bezwaar maken kan pas op 

moment van besluitvorming 

Ingetrokken aanvragen
Hertenweide 16 – wijzigen van glazen 
bouwstenen in kozijnen voorgevel
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Wiebachstraat 50 – vervangen 
van dak- en gevelbeplating
Bart van Slobbestraat 16B – plaatsen 
van een antenne installatie
Kapellaan 15 – aanbrengen 
van doorvalbeveiliging
Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Tunnelweg (A4878, A6058 en A6059) 
– bouwen van distributiecentrum
Mercuriusstraat (A5064) – bouwen 
van distributiecentrum
Pricksteenweg 15 – aanleggen van een inrit
Wiebachstraat 50 – vervangen 
van dak- en gevelbeplating
Grachterstraat 14 – uitbreiden 
van een garage

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende evenementenvergunning
Directeur Stassenstraat – straatfeest 
op 13 augustus 2022
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Steenbergstraat 42 – bouwwerk brandveilig 
gebruiken t.b.v. meer dan 50 personen
Wijngracht 61 – bouwwerk brandveilig 
gebruiken t.b.v. meer dan 50 personen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Diverse plaatsen binnen de gemeente – 
Aanwijzing van 158 parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische voertuigen
Heiluststraat – plaatsen van publieke 
laadpaal voor elektrische voertuigen
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 
elefonisch 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 Alexander Geers 
Politieke partij: Burgerbelangen Kerkrade
Geboren op: 20 juli 1993
Woont in: Terwinselen
Portefeuille: Economische zaken, 
Verkeer en vervoer, Openbare ruimte, 
Centrummanagement, Wijkontwikkeling en 
Wijkwethouder Noord.

Ervaring: Ik ben acht jaar raadslid geweest. 
Daarnaast heb ik tot voor kort gewerkt als 
bestuurs- en directieadviseur binnen de 
gemeente Gulpen-Wittem. 

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom?
Er is niet specifi ek iemand die ik zou willen 
ontmoeten. Ik wil zoveel mogelijk mensen 
ontmoeten omdat je van iedereen iets kunt 
leren. Iedereen heeft iets bijzonders of unieks 
en is weer ergens anders goed in. Steeds als je 
iemand ontmoet wordt je eigen wereldbeeld 
breder. Iedereen heeft een verhaal en dat is 
nooit hetzelfde.

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Ik ben niet snel écht trots. Wel probeer ik 
dagelijks de beste versie van mijzelf te zijn.  
Ook probeer ik het maximale resultaat voor 
de Kerkraadse inwoners te bereiken. Als ik 
voor mensen of voor onze stad een resultaat 
heb geboekt dan kijk ik daar wel tevreden en 
soms zelfs met gepaste trots op terug.

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog 
niet over jou?
Ik denk dat ze redelijk veel nog niet van mij 

weten. Neem voetbal: dat is voor mij een 
grote hobby en passie. Ik heb mijn hele leven 
gevoetbald, maar ben onlangs gestopt omdat 
het niet meer goed te combineren viel met 
mijn werk. 

Hoe waren de eerste twee maanden als 
wethouder?
Het werk is heel afwisselend. Je krijgt heel 
veel nieuwe indrukken. Ik heb ook al veel 
inspirerende mensen ontmoet. Voor mij was 
de functie niet helemaal nieuw vanwege 
mijn werkverleden als bestuursadviseur. Ik 
wist dus al een beetje wat ik kon verwachten. 
Het wethouderschap is tot nu toe heel goed 
bevallen. Ik vind het ergens zelfs jammer dat 
we nu in reces zitten, want ik had wel door 
willen pakken. Dat gaan we na het reces ook 
zeker doen. 

Wat kan de burger van je verwachten? 
Waar ga jij je de komende jaren sterk voor 
maken? 
Ik zal niks beloven wat ik niet waar kan 
maken. Ik zal me volledig inzetten om 
dingen voor elkaar te krijgen, maar ik ga 
geen valse beloftes doen. Daarnaast is 
helder communiceren én het snel en goed 
oppakken van meldingen van burgers die bij 
ons binnenkomen ook een belangrijk thema. 
Belangrijk hierbij is dat ik als bestuurder 
benaderbaar ben en opensta voor signalen 
uit de samenleving. Als stad hebben we 
natuurlijk ook een aantal uitdagingen die 
we de komende jaren moeten oppakken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leegstand/
leefbaarheid in het centrum. Dat vraagt om 

een vernieuwende aanpak en een integrale 
kijk op het centrum van de toekomst. Maar 
ook de wijken vragen om een goede focus. Zo 
willen we de bereikbaarheid van Kerkrade-
West verbeteren. Voor de burgers, maar ook 
voor de bedrijventerreinen. De komende 
jaren zullen er veel nieuwe banen en 
bedrijven bij komen, onze bedrijventerreinen 
zijn erg in trek. Daar liggen kansen voor onze 
inwoners en dat willen we goed faciliteren. 

Wat dreef jou om politiek actief te worden?
Politiek was geen issue in het 
ondernemersgezin waarin ik ben opgegroeid. 
Toch voelde ik een politieke drive. Mijn 
belangrijkste drijfveer is dat ik vind dat om 
de wereld te verbeteren, je bij jezelf moet 
beginnen en ook zelf iets moet doen. Ik vond 
het ook belangrijk dat jongeren een stem 
hadden in de politiek. Daarom heb ik me 
zodra het kon verkiesbaar gesteld. Ik kan via 
de politiek iets voor anderen betekenen en 
dat maakt de lokale politiek ook zo mooi. Je 
kunt de impact ook direct zien. In je eigen 
stad iets voor de mensen betekenen, geeft 
mij energie.

'In je eigen stad iets betekenen voor 
de mensen, geeft mij energie!'


