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Feestelijke opening jongerenplek Kjoep Kerkrade-West

Op vrijdag 7 oktober is de Kjoep, de 
nieuwe ontmoetingsplaats voor jongeren, 
in Kerkrade-West feestelijk geopend. De 
jongeren uit de wijk en de omwonenden 
kwamen bij elkaar achter de parkeerplaats 
van de Schoolstraat. Tijdens de opening was 
er een foodtruck aanwezig die zorgde voor 
een hapje en een drankje. Ook wethouders 
René van Drunen en John Roland waren 
aanwezig bij de opening.

De Kjoep geeft jongeren een eigen plek
Er zijn weinig plekken in gemeente Kerkrade 
waar jongeren kunnen samenkomen. 
Daarom is de gemeente in gesprek gegaan 
met jongeren uit Kerkrade-West over een 
ontmoetingsplaats. Wethouder René van 
Drunen (Jeugdzorg en Jeugdbeleid): “Het is 
belangrijk dat jongeren een eigen, herkenbare 
plek hebben. Hier kunnen ze meer sociale 
contacten opbouwen.” Om deze reden is de 
Kjoep geplaatst. De Kjoep is een kubus met 
een afmeting van 2,2 x 2,2 x 2,2 meter die 
makkelijk te verplaatsen is. 

Spelregels
De jongeren hebben aangegeven dat zij zelf 

graag meewerken om de Kjoep schoon te 
houden en goed te onderhouden. Daarom 
hebben ze samen met de gemeente een bord 
met spelregels opgesteld. Dit bord werd tijdens 
de opening onthuld. 

Ook zien de jongeren een rol voor zichzelf 
in de wijk. Ze maken bijvoorbeeld graag een 
praatje met bewoners. Ook hebben zij een 
buurvrouw geholpen met boodschappen en 
hebben ze geholpen bij een reanimatie.

Ga aan de slag als energiecoach! (5 tot 40 uur per week)

Als energiebespaarcoach help je huurders en 
huiseigenaren met energie besparen. Dit doe 
je door advies te geven over energiegebruik. 
Je bezoekt afgesproken adressen en buurten. 
Je gaat bij deze mensen langs voor een 
persoonlijk gesprek. En geeft hun tips over 
hun energieverbruik. Je stelt vragen als: 
“Heeft u tochtstrips?”, “Hoe hoog staat de 
verwarming?”, “Weet u wat u elke maand 
aan energie verbruikt?”.

Samen met de bewoner(s) loop je de door 
de woning en kijk je waar ze nog kunnen 
besparen. Je maakt een lijstje van spullen 
die zij nodig hebben. Ook plaats je samen 
alvast twee dingen die helpen om energie te 
besparen, zoals tochtstrips. Alles wat je doet, 
sla je via een tablet op in het systeem van de 
WoonWijzerWinkel.

Wie kan energiecoach worden?
Iedereen uit Parkstad die wil meehelpen 
om de wereld een stukje energiezuiniger te 
maken. Je kunt tussen de 5 en de 40 uur per 
week werken als energiecoach. Het kan dus 
ook naast je studie, baan, ZZP-werk, of als je 
met pensioen bent.  

Dit vragen we in ieder geval: 
• Je kunt op verschillende dagen werken en 

bent tot april 2023 beschikbaar.
• Je kunt dingen goed uitleggen. 
• Je vindt duurzaamheid belangrijk. Ook 

vind je techniek leuk.
• Je kunt goed gesprekken voeren met 

andere mensen.

• Je bent handig in het doen van kleine 
klusjes in huis.

• Je bent handig met een tablet.
• Je hebt een autorijbewijs (je hoeft geen 

auto te hebben) of je kunt snel fi etsen.

Wat verdient een energiecoach?
Als energiecoach verdien je minimaal € 20,- 
tot € 30,- bruto per uur. Dit hangt af van je 
ervaring.
Voor ZZP-ers hebben wij een speciaal 
ondernemerstarief.
Wij vinden duurzaamheid erg belangrijk. 
Daarom hebben wij het liefste dat onze 
energiecoaches op de fi ets reizen. We 
vergoeden daarom geen reiskosten.

Wat zijn de grootste voordelen aan het werk 
als energiecoach?

• Je werkt op afstand via een digitaal 
systeem, je hoeft dus niet naar kantoor te 
komen.

• Je kunt werken op de dagen die jij wilt. 
• Voor een deel kun je zelf je 

werkzaamheden plannen.
• Je kunt veel leren over energie besparen 

en duurzaamheid. 

Hoe wordt je energiecoach?
Wil je energiecoach worden?
Stuur dan je sollicitatie naar
vacature@limburg.woonwijzerwinkel.nl 
Laat ons weten hoeveel tijd je per week hebt 
om te werken als energiecoach. Stuur ons ook:
• Een pasfoto van jezelf. 
• Een kort bericht waarom jij duurzaamheid 

belangrijk vindt. 

Wat gebeurt er nadat je gesolliciteerd hebt? 
Je krijgt een gratis training in twee dagdelen 
door de WoonWijzerWinkel Limburg. Na de 
training en een gesprek, krijg je direct te horen 
of je midden oktober 2022 aan de slag mag als 
Energiebespaarcoach in jouw omgeving. 

Heb je nog vragen?
Als je vragen hebt, bel dan met Steven Frenks 
van de WoonWijzerWinkel Limburg. Hij kan 
je alles over het werk vertellen. Je kunt hem 
bereiken op telefoonnummer (045) 7470051. 
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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
Roda J.C. Ring 59A - plaatsen 2 bergingen op 
dakterras bij restaurant Da Angelo (d.d. 21.09.2022)
Tunnelweg (kadastraal perceel A6050) - 
bouwen bedrijfsgebouw (d.d. 21.09.2022)
De Lingestraat (naast Kaalheidersteenweg 
106, kadastraal perceel H1979) - kappen 
Fagus sylvatica (21.09.2022)

Koningsweg (kadastraal perceel G2131) - 
kappen Fagus sylvatica (21.09.2022)
Holzbroekstraat 15 - kappen 2 bomen (21.09.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Teutelebroekstraat (kadastrale percelen G4130, 
G4131 en G4895) - bouwen woning (06.10.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Langheckweg 2, 6468EL te Kerkrade 
(kadastraal perceel sectie A, nummer 4731)
- wijzigen bestaande handelsreclame
Mogelijkheid tot indienen zienswijze van 20 
oktober 2022 t/m 30 november 2022

Verleende omgevingsvergunning
Wackersstraat 57 - plaatsen dakkapel (07.10.2022)
Dr. Nolensstraat 25 t/m 41 / Oude Tunnelweg 
52 t/m 70 (kadastraal perceel A4785) & 
Vloedgraafstraat 16 (kadastraal perceel 
A5967) - kappen 12 bomen (10.10.2022)
Holzstraat 22 - handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening voor realiseren Bed & Breakfast (12.10.2022)
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

Sportfonds

Bladkorven in de openbare ruimte

Zoals elk jaar plaatst de gemeente in het najaar 
weer bladkorven in de openbare ruimte. De 
korven worden geplaatst op plekken in de 
wijken waar veel gemeentelijke bomen staan 
en zijn alleen bedoeld voor bladeren.

De periode waarin de korven worden geplaatst 
kan per locatie verschillen. Het moment 
waarop de bladeren vallen verschilt namelijk 
per boomsoort. De gemeente zorgt dat de 
bladkorven regelmatig worden geleegd en 
dat het bladafval door een verwerkingsbedrijf 

gecomposteerd wordt. De bladkorven zijn 
niet bedoeld voor ander (tuin-)afval zoals 
takken, snoeiafval of GFT. Dit levert namelijk 
problemen op bij het ledigen van de bakken en 
bij de verdere verwerking.   

Als een bladkorf vol is, of in geval van 
vernielingen, kunt u daarvan een melding 
maken bij de gemeente. Dat kan telefonisch 
(14 045), per mail (gemeentehuis@kerkrade.nl) 
of via de Buiten Beter App.

Geen geld voor de voetbalclub, muziekles, 
dansles, kickboksen, turnen of judo? Het 
jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 
contributie of het lesgeld!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vindt het 
belangrijk dat alle kinderen in Nederland lid 
kunnen zijn van een sport- of cultuurclub, 
want door te sporten of creatief bezig te zijn, 
ontwikkelt een kind zich beter op fysiek, 
mentaal en sociaal vlak. Daarom fi nanciert 
ze de contributie en het lesgeld van meer 
dan 65.000 Nederlandse kinderen van wie de 
ouders dit niet kunnen betalen.

Wil je meer informatie over Jeugdfonds Sport 
& Cultuur? https://jeugdfondssportencultuur.nl/

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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