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Stadsjournaal

Het nieuwe college stelt zich voor

Paspoort Raph Stijns
Geboren op: 8-8-1965
Woont in: Bunde

Ervaring: Ik ben begonnen bij het GAK (dat is 
nu het UWV). Daar ben ik na een aantal jaren 
in een leidinggevende functie terechtgekomen.  
In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar de 
gemeente Kerkrade, afdeling Sociale Zaken. Na 
een aantal jaar kreeg ik de vraag of ik directeur 
Sociale Zaken wilde worden. Na 12-13 jaar in die 
functie ben ik overgestapt naar de functie directeur 
domein bestuur en sinds anderhalf jaar ben ik 
gemeentesecretaris / Algemeen Directeur.

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom?
Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten 
of met mensen te praten die ik niet ken. Die 
gesprekken brengen nieuwe inzichten en dat vind 
ik interessant. Als ik nu een persoon moet kiezen, 
dan ga ik voor Max Verstappen. Iemand die met 
zo’n grote druk op zijn schouders volledig stoïcijns 
blijft, dat vind ik geweldig.

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Op VIE - leven in beweging. De eerste gesprekken 
vonden 8 jaar geleden plaats en gingen over 
een plan dat niet direct omarmd werd door het 
toenmalige bestuur. Maar nu, 8 jaar later, staat 
er een prachtig gebouw met de uitstraling die 
we voor ogen hadden. En dat het dreh- und 
angelpunkt (omslagpunt) vormt voor inwoners om 
met hun gezondheid aan de slag te gaan. Daar 
ben ik ongelofelijk trots op, dat we als gemeente 
de uitdaging aangaan en het voor elkaar boksen.
Vanuit mijn functie als gemeentesecretaris ben ik 
enorm trots op onze eigen stabiele organisatie. 
Met veel deskundige ambtenaren. Die tegen 

iedere stroom in, het hoofd boven water weten te 
houden. Als je ziet wat we in Kerkrade allemaal 
samen realiseren in deze hectische tijden, daar 
mag je echt trots op zijn!

Wat is de rol van een gemeentesecretaris 
precies?
Aan de ene kant adviseer en ondersteun je het 
college bij het maken van bestuurlijke keuzes en 
politieke afwegingen. Aan de andere kant moeten 
die keuzes vervolgens waargemaakt worden door 
de ambtenaren. Je balanceert constant tussen: wat 
wil de gemeente? En hoe kunnen we dat op een 
juiste wijze uitvoeren? Die balans kun je alleen 
maar vinden - en dat klinkt heel cliché - door 
voor iedereen oog en oor te hebben. De politicus 
zit vaak met dezelfde vraag als de ambtenaar, 
alleen weten ze dat niet van elkaar. Het is dan 
belangrijk om die processen vlot te laten verlopen. 
En dat is persen, meten, wringen. Soms trekken, 
soms duwen, ook wel sodemieteren. Maar 
met een lach lukt veel. En, het belangrijkste als 
gemeentesecretaris is, niet de illusie hebben dat je 
het voor iedereen goed kan doen.

We kunnen stellen dat de gemeentesecretaris de 
smeerolie vormt tussen bestuur en ambtelijke 
organisatie. Hoe ga jij die rol zo goed mogelijk 
invullen de komende periode?
Daar heb ik maar één antwoord op: door volledig 
mezelf te zijn. Ik ben eerst Raph, dan collega en op 
de laatste plek directeur. Zo ga ik dat doen.

Welke concrete opdracht(en) heb jij voor de 
komende periode en wat gaat de burger daarvan 
merken?
De belangrijkste opdracht die het directieteam en 
ik hebben gekregen is om de organisatie zodanig 
in vorm te krijgen dat we volledig voorbereid zijn 

op alles wat de veranderende maatschappij van de 
gemeente vraagt. Om een aantal voorbeelden te 
noemen: sneller antwoorden, het digitale aanbod 
uitbreiden, niet voor de burger beslissen maar zo 
veel mogelijk samen met de burger beslissen.  Als 
wij ons werk goed doen, dan merkt de burger dat 
dagelijks, hij of zij kan altijd bij ons terecht. Er gaat 
veel goed, maar we blijven verbeteren.

Hoe zie jij de gemeenteambtenaar van de 
toekomst?
Communicatief sterk, openstaand voor ideeën, 
creatief, niet bang om buiten de lijntjes te kleuren 
als dat een keertje nodig en mogelijk is, altijd in 
voor iets nieuws en het belangrijkste; benaderbaar 
voor onze inwoners.

Je bent gepassioneerd als het gaat om de publieke 
zaak en om Kerkrade. Zat dat er altijd al in?
Nee hoor, die passie is echt gegroeid. Ik kwam 
vanuit Maastricht in Kerkrade werken. Inmiddels 
werk ik al 22 jaar in deze stad. Kom je aan Kerkrade, 
dan kom je aan mij. Die passie is gekomen door 
de mensen die ik hier heb ontmoet en de mensen 
waarmee ik mag samenwerken. Er hangt hier 
een fijne werksfeer en collegialiteit. Zelfs aan het 
traditionele ‘rauwelen’ ben ik gewend geraakt. 
De passie is ook gegroeid door alle mooie dingen 
die we in Kerkrade hebben neergezet. Als ik nu 
terugkijk op al die jaren, dan heeft Kerkrade echt 
een transformatie doorgemaakt.

‘Niks is te gek voor ons, we doen het gewoon!’

De afgelopen weken hebben de wethouders en burgemeester zich aan u voorgesteld. 
Vandaag stelt de gemeentesecretaris zich voor. Dit is de algemeen directeur van 
de gemeente en eerste adviseur van het college. Als hoogste ambtenaar is de 
gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke 
organisatie en het bestuur en alle opdrachten waarmee we in onze samenleving aan 
de slag moeten. Raph Stijns werkt voor de bestuurders van Kerkrade, de ambtelijke 
organisatie, de gemeenteraad en alle samenwerkingspartners.

U kunt nog steeds bieden op de reclameborden op rotondes
Tot en met 28 september kunt u nog bieden 
op de reclameborden op 16 rotondes in 
Kerkrade.

De opbrengst van de veiling gebruiken wij 
voor de aanleg en het onderhoud van de 
rotondeplantsoenen. U investeert dus niet 
alleen in meer bekendheid voor uw eigen 
bedrijf, maar u draagt ook bij aan een groene 
en aantrekkelijke stad. Bieden kan via het 
digitale formulier op kerkrade.nl/rotondes
Op deze pagina leest u ook meer over de 
veiling en de voorwaarden voor het adverteren 
op rotondes. Op het aanmeldformulier ziet u 
welke plekken er op een bepaalde rotonde 
beschikbaar zijn.
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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
Bleijerheiderstraat 90 - handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor wijzigen 
winkelruimte in woning
Torenstraat (kadastraal perceel N1980) - 
realiseren onderdoorgang onder het spoor (fase 
2)
Anselderlaan 8A - plaatsen overkapping
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming
 
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Euregiopark 6 - wijzigen bestaande drive lane 
naar een side by side drive lane bij McDonald’s
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming
 
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Zonstraat 33 - plaatsen metal stud wand
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bij de Broeders 38, 40 en 42, 6462GW te 
Kerkrade (kadastraal perceel F, nummer 5624) 
- voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor realiseren 3 woningen
Mogelijkheid tot indienen zienswijze
 
Verleende omgevingsvergunning - reguliere 
procedure
Hoofdstraat 34 - vernieuwen kozijn voorgevel
Elisabethstraat 36 - bouwen dakkapel
Sophiastraat 20 - kappen den
Rembrandt van Rijnstraat 3 - verbreden 
bestaande inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Geweigerde omgevingsvergunningen
Deken van Ormelingenstraat 7 - aanleggen 
inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Evenementenvergunning
Markt Kerkrade en route - Eurode Omloop - 11 
september
Locatie op route - Melding World Cleanup Day 
- 17 september
Markt Eygelshoven en route - Tesame Sjpatsere 
- 18 september
Bij de Broeders Kerkrade - Burendag Bij de 

Broeders - 18 september
Gladiolenstraat Kerkrade - Burendag 
Gladiolenstraat - op 24 september
 
Verkeersbesluit
Patronaatstraat 82 - aanleg gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats
Gedeelte Groot Nullandstraat - instellen 
eenrichtingsverkeer en instellen hinkend 
parkeren
Mogelijkheid tot maken van 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
Verordening Energie- en Klimaat Fonds 
Kerkrade - vaststelling en openingsbesluit
Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente 
Kerkrade - vaststelling
 
Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Laatste week van de Monumentenmaand 2022

De laatste week van de monumentenmaand 
2022 is aangebroken.
Er staat nog een aantal activiteiten op de 
planning. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaam 
duurt het langst’. Dit thema komt dan ook terug 
in de activiteiten.

Activiteiten in de laatste week
Op zondag 25 september is er een open 
Monumentendag bij de Baalsbruggermolen. 
Ontdek deze molen tijdens een rondleiding: 
er wordt graan gemalen en u kunt genieten 
van molenkoek en drankje op het terras. Ook 
zijn er natuurwandelingen langs de Worm 
georganiseerd onder leiding van natuurkenner 
Olaf Op den Kamp van IVN Kerkrade. Ook 
kun je die dag een wandeling maken in de 
voetsporen van varkenshoeders, viskwekers 
en mijndirecteuren met IVN Kerkrade. De 
monumentenmaand sluit op donderdag 
27 september af met een lezing over de 
verduurzaming  van de mijn koloniën van 

architect Jan Stuyt in Parkstad Limburg door 
Roelof Braad.

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. 

Commissievergaderingen september

Binnenkort vinden er diverse commissie- 
vergaderingen plaats in het Raadhuis aan de 
Markt. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Op de agenda staan onder andere de 
herbenoeming van de leden van de 
bezwaarschriften- en klachtencommissie en een 
wijziging van de Rekenkamercommissie Kerkrade. 

Maandag 26 september 2022; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 14 045
 
Commissie Burgers en Samenleving
Op de agenda staan onder andere de wijziging 
van de regeling van Omnibuzz, de stand van 
zaken van het Martin Buber en de motie over 
dialect onderwijs.
Dinsdag 27 september 2022; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer 14 045
 
Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Op de agenda staan onder andere budget 
renovatie Achilles Top, de gebiedsexploitatie 

Rolduckerveld en de motie met de oproep voor 
een onderzoek naar de mogelijkheden van een 
openbaar openluchtzwembad.
Woensdag 28 september; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer 14 045
Wilt u een commissievergadering bijwonen, dan is 
dat uiteraard mogelijk.
 
Agenda’s
De actuele agenda’s van de commissie-
vergaderingen en vergaderstukken zijn online 
te vinden via de website van de gemeenteraad: 
www.gemeenteraadkerkrade.nl

Hier kunt u ook de commissievergaderingen live 
volgen en achteraf terugkijken.


