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1-jarig jubileum Geldwijzerwinkel was een succes

Op 10 augustus 2022 bestond de 
GeldWijzerWinkel Kerkrade precies één 
jaar. Dit werd gevierd met een open dag. 
De open dag is bezocht door medewerkers 
van de samenwerkende organisaties, 
collega’s en natuurlijk de Kerkraadse 
inwoners. Onder de inwoners die 
langskwamen werden 4 beleef Kerkrade 
kadokaarten verloot. Inmiddels hebben de 
winnaars alle 4 bericht gehad. 

Ook wethouder John Roland (sociale 
zaken en werkgelegenheid) kwam langs 
op de open dag. Hij reikte een bloemetje 
uit aan een echtpaar dat aangaf goed 
geholpen te zijn door de inzet van de 
GeldWijzerWinkel. Wethouder Roland: 
“De Geldwijzerwinkel is een belangrijke, 
laagdrempelige voorziening in het centrum. 
Inwoners kunnen hier terecht met al hun 
geldvragen, bijvoorbeeld over pensioen, 
scheiding of wat er gebeurt als je 18 jaar 

wordt. Ook helpt de Geldwijzerwinkel 
bij betalingsachterstanden. Ik ben blij dat 
we deze voorziening aan onze inwoners 
kunnen bieden.”

Wil je gratis advies over geldzaken of 
voel je de behoefte om met iemand 
te sparren? Loop gerust vrijblijvend 
binnen! Kijk voor meer informatie op 
www.geldwijzerwinkel.nl 
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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
Marktstraat 123 – plaatsen van 
een airco aan de voorgevel
Klarenanstelerweg 2 – bouwen van 
een portaal t.b.v. transportbanden
Hertenweide 16 – wijzigen van de glazen 
bouwstenen in kozijnen in de voorgevel
Kampstraat (H1812) – bouwen 
van een woning
Pleinstraat 22 – vestigen van 
een tandartspraktijk
Euregiopark 6 – wijzigen van 
bestaande drive lane naar side by 
side drive lane bij McDonald’s
Beukenbosweg 27 – kappen 
van een edelspar
Directeur Cortenstraat ter hoogte van 
huisnr. 12 – kappen Tilia Platyphyllos
O.L. Vrouwestraat ter hoogte van 
huisnr. 85 – kappen van Tilia cordata
Kerkplein (E5391) – kappen van 

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’
Zonstraat (G711) – bouwen van twee 
woningen t.b.v. sociale verhuur
Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Constantijn Eijk 10 – kappen van een boom
Kant 24 – kappen van een boom
Kloosterbosstraat 176 – vestigen 
van een kapsalon
Mercuriusstraat 9 – slopen van een gebouw
Heiveldstraat 56 – bouwen van een woning
Niersprinkstraat 9A – toevoegen 
van een woning
Maarstraat 19 – aanleggen van een inrit
Bosweidenweg 20 – verbouwen 
van een woning
Hoofdstraat 35 – legaliseren van een woning
Heerlenersteenweg 113 – aanbrengen 
van nieuwe gevelbeplating
Winselerhofstraat 4 – kappen van een boom
Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Rolduckerstraat 112 – tijdelijk 
plaatsen van een paviljoen
Markstraat 123 – plaatsen van 

airco aan de voorgevel
Gravenweg 28 – realiseren van keerwand
Gulperstraat 1H – realiseren van 
een wintertuin op een dakterras
Bosstraat 11 – kappen van een sierkers
Heiluststraat 20G7 – Legaliseren 
van een garagebox
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Evenementenvergunning
Speeltuin de Eech – Tentenkamp 
– 10 en 11 september 2022
’t Sjtaaterhoes – Eurode 
Rolstoelwandeldag – 27 augustus 2022
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nullanderstraat – aanleggen van 
algemene gehandicaptenparkeerplaats 
en plaatsing van verkeersbord
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 John Roland
Politieke partij: Ons Kerkrade 
Geboren op: 5 november 1954
Woont in: Eygelshoven
Portefeuille: Sociale zaken en 
werkgelegenheid, Euregionale arbeidsmarkt, 
Maatschappelijke zorg, Burgerparticipatie en 
Wijkwethouder West.

Ervaring: Ik heb na de lagere school een 
technische opleiding gedaan, namelijk 
de Zeevaartschool. Na een tijdje in de 
technische sector te hebben gewerkt, 
heb ik management gestudeerd. Eerst 
middlemanagement, toen hoger management 
en uiteindelijk directievoering. Na mijn 
afstuderen heb ik voor meerdere nationale 
en internationale bedrijven gewerkt. De 
laatste 25 jaar heb ik mijn eigen import- en 
exportbedrijf in grafi sche machines gehad. 
Ook ben ik 20 jaar raadslid geweest.

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom?
Ik heb geen speciale wens om mensen te 
ontmoeten. Ik geloof dat het voorbestemd is 
welke mensen je in je leven tegenkomt. In 
mijn leven heb ik heel wat mensen ontmoet. 
Die hebben ofwel op een positieve ofwel op 
een negatieve manier iets bijgedragen aan 
mijn leven. Dat heeft zo moeten zijn. De 
mensen die je ontmoet, zijn als het ware een 
universiteit des levens.

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Ik ben natuurlijk heel trots op mijn kinderen 

en kleinkinderen. Ik ben ook trots op alles 
wat ik bereikt heb in mijn leven. Ik ben de 
zoon van een eenvoudige mijnwerker en 
ik ben er trots op dat ik samen met mijn 
gezin, maar ook met de medewerkers van 
mijn bedrijf, een hele hoop heb kunnen 
neerzetten. En dat ik altijd wel mijn doelen 
heb kunnen behalen.

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog 
niet over jou?
Wat mensen misschien niet weten, is dat ik 
gecertifi ceerd duikinstructeur ben. Ik ben 
gespecialiseerd in het opleiden van kinderen. 
Al ben ik nu niet meer actief. Ik ben in de 
duiksport terechtgekomen toen mijn eigen 
twee kinderen leerden duiken. 

Hoe waren de eerste twee maanden als 
wethouder? 
Die eerste twee maanden waren heel 
intensief. Ik kom uit de commercie. Daar 
was ik gewend om zelfstandig en snel 
beslissingen te nemen. Ik moest wennen 
aan alle overleggen die we nu hebben. Het 
nemen van beslissingen gaat nu over meer 
schijven. Dat vergde aanpassingsvermogen, 
maar ik vind hier inmiddels mijn weg al in.

Wat kan de burger van je verwachten? 
Waar ga jij je de komende jaren sterk voor 
maken?
Ik heb een hekel aan paarsekrokodillengedrag 
met overdreven regeltjes en bureaucratie. Ik 
wil onze werkwijze dan ook wat effi ciënter 
maken. Als wethouder Burgerparticipatie 

wil ik samen met de burgers een 
gedragsverandering creëren. Van ‘nee’ naar 
‘ja mits’. Daar is een gedragsverandering van 
burger én overheid voor nodig. Op het gebied 
van Sociale zaken en werkgelegenheid en de 
Euregionale arbeidsmarkt wil ik me honderd 
procent inzetten voor het proces waar een 
burger doorheen moet als hij iets wil regelen. 
Ook hier vindt eenzelfde verandering 
plaats. We gaan veel meer kijken naar de 
mogelijkheden die wij voor de mensen 
hebben, maar vragen ook een inspanning van 
onze burger. Als Wijkwethouder West wil ik 
graag in alle hoeken van de wijk zichtbaar 
zijn. Ik zal zoveel mogelijk naar de mensen 
luisteren, zodat iedereen fi jn kan wonen in 
Kerkrade. We hebben hiervoor al spreekuren 
ingepland, iedere keer op een andere plek in 
de wijk.

Wat dreef jou om politiek actief te worden?
Je hebt drie mogelijkheden als je het ergens 
niet mee eens bent. Je kunt het erbij laten. 
Je kunt je mening geven, maar die houding 
lost niets op. Je kunt er ook zelf iets aan 
doen. Ik was het niet altijd eens met wat er 
bij de overheid gebeurde en daarom heb ik 
besloten om zelf de politiek in te gaan. Zodat 
ik er iets aan kon doen. Ik vind het fi jn om 
voor de burger bezig te zijn. 

‘Ik heb een hekel aan 
paarsekrokodillengedrag!’


