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Gelijke kansen voor alle opgroeiende
kinderen in Parkstad

De Parkstadgemeenten bundelen de krachten 
met tientallen partners uit het onderwijs, de 
kinderopvang, zorg- en kennisinstellingen, én 
met ouders. We slaan de handen ineen voor 
een veilig en gezonde schoolomgeving voor 
alle kinderen in Parkstad.

Ambitiedocument
Een gezonde en veilige schoolomgeving gaat 
over de kansen van kinderen op gezondheid, 
succes, geluk en liefde in het leven. Kansen 
waarop ieder kind recht heeft en waarvoor wij 
als gemeenten staan. De krachtenbundeling 
is nodig omdat hier nog te veel kinderen 
opgroeien waarvoor het uitzicht op een 
goede gezondheid en onderwijs dat hen in 
staat stelt hun talenten optimaal te benutten, 
onvoldoende aanwezig is. 

Dit staat in het ‘Ambitiedocument onderwijs 
en kindontwikkeling Parkstad’, dat tot stand 
is gekomen dankzij de input van tientallen 
partners en ouders. Het ambitiedocument 

is een van de bouwstenen van het voorstel 
Regio Deal Parkstad 2023-2025 dat de regio 
in november aanbiedt aan het Rijk om samen 
te investeren in de brede welvaart in de regio

Tweede Kerkraadse
kinderburgemeester 

verkozen

College van B&W presenteert Begroting 2023

Woensdag 19 oktober is Madée Buck 
verkozen tot kinderburgemeester van 
Kerkrade. De nieuwe kinderraad en 
kinderburgemeester zullen op 2 november 
aanstaande offi cieel worden geïnstalleerd, 
waarna zij actief kunnen gaan participeren 
in de vorming van het gemeentebeleid.

De kinderburgemeester is democratisch 
verkozen. Maar liefst 6 van de 18 kinderen 
uit de kinderraad hebben zich verkiesbaar 
gesteld. Zij vertelden enthousiast in 
een kort fi lmpje waarom zij graag de 
kinderburgemeester van Kerkrade willen zijn. 
Na stemming bleek de voorkeurstem uit te 
gaan naar Madée.

De offi ciële installatie van de kinderraad 
en kinderburgemeester is op 2 november 
aanstaande. Deze zal niet toegankelijk zijn 
voor pers of publiek. Wel kan de installatie 
live gevolgd worden via
www.gemeenteraadkerkrade.nl

Het fi nancieel huishoudboekje van de 
gemeente Kerkrade is prima op orde. 
De gemeente gaat investeren in de stad 
zonder lastenverzwaring voor de burger. 
Ook gaat ze ondernemers steunen door in 
2023 slechts de helft van de precario- en 
reclamebelasting te innen. Dit zijn enkele 
speerpunten uit de Begroting 2023 die het 
college van Burgemeester en Wethouders 
vorige week heeft gepresenteerd.

De gemeente vindt het belangrijk om 
behalve haar inwoners en ondernemers ook 
verenigingen te ondersteunen daar waar 
nodig. Wethouder Jo Paas (Financiën): “Net 
in deze tijd met een torenhoge infl atie en een 
energiecrisis, hebben mensen het al moeilijk 
genoeg. Als gemeente proberen we daar waar 
mogelijk te helpen.”

Lees meer op www.kerkrade.nl/begroting 

Het is herfst: helpt u 
mee om ongehinderd 

de stad door te komen?

Het is weer zover, het is herfst. De bomen 
kleuren mooi, maar daarna vallen de 
bladeren van de bomen. Veel bladeren 
blijven liggen als ze nat worden door 
de regen. Dat zorgt voor overlast, want 
stoepen worden glad en de stoepranden 
zijn moeilijk te zien. Dit kan leiden tot 
uitglijden, omklinken en vallen. Vooral bij 
mensen die minder mobiel zijn of die slecht 
zien.

Er is een mooie manier om dat te voorkomen: 
de stoep voor uw huis schoonvegen. 
Een schone stoep is niet alleen fi jn voor 
mensen met rollators of rolstoelen, maar 
ook voor mensen met kinderwagens, 
boodschappenkarren of rolschaatsen. De 
bladeren kunt u kwijt in de bladkorven die 
de gemeente plaatst. Helpt u ook mee om de 
stoepen in Kerkrade begaanbaar te houden?

Vanaf 15 oktober 2022 is het mogelijk 
om de verlenging van het rijbewijs online 
te regelen. U kunt het rijbewijs na twee 
werkdagen ophalen in het stadskantoor, 
Markt 33.

Online aanvragen is alleen mogelijk in het 
geval van verlengen van het rijbewijs of bij 
uitbreiding van categorieën. Iemand die 
voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet 
hiervoor nog wel naar het gemeentehuis.

Voor meer informatie:
www.kerkrade.nl/rijbewijs-online-verlengen

Uw rijbewijs online 
verlengen
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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
Kerkraderstraat 28 - verbreden bestaande inrit (gelegen 
in de Terheidenstraat) (11.09.2022)
Mariastraat 21 - plaatsen airco voorzijde woning 
(22.09.2022)
Pannesheiderstraat (kadastraal perceel F5634) – 
herbestemmen klooster (27.09.2022)
Koningsweg 29 - kappen 3 dennenbomen (28.09.2022)
Albert Thijsstraat (kadastraal perceel P1686) - 
realiseren bedrijfsunits (28.09.2022)
Arthwerk 14 - maken inpandige doorgang tussen 
woonhuis en garage (13.10.2022)
Hoofdstraat 35 - verbouwen woonhuis (16.10.200)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Elisa-Gracht (t.h.v. hnr. 5, kadastraal perceel K3126) - 
kappen berk (13.10.2022)
Berghofstraat (t.h.v. hnr. 93 t/m 127, kadastraal perceel 
P1656) - kappen iep (13.10.2022)
Hammolenweg (kadastraal perceel H1425) - kappen 2 
Tilia europea (14.10.2022)
Waubacherweg 40 - verbreden bestaande inrit 
(18.10.2022)
Roda J.C. Ring 4A - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor het tijdelijk (10 jaar) gebruiken  
buitenterrein als buitenopslag bij verhuurcenter en het 
tijdelijk (10 jaar) plaatsen van hekwerk rondom deze 
buitenopslag (18.10.2022)

Euregiopark 6 - wijzigen bestaande drive lane naar side 
by side lane bij McDonald’s (18.10.2022)
Bleijerheiderstraat 90 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor wijzigen winkelruimte in 
woning (18.10.2022)
Anselderlaan 8A -  handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor plaatsen kapschuur 
(19.10.2022)
Rimburgerweg 5 - plaatsen zonnepanelen (20.10.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende ontheffi ng geluidhinder
Schouffertsbosweg (bij de Torenstraat) - Strukton Civiel 
B.V. voor periode van zaterdag 12 november 2022 van 
01:00 uur tot dinsdag 15 november 2022 05:00 uur 
ten behoeve van aanleg onderdoorgang van het spoor 
(19.10.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
In nabijheid woning van Ederenstraat 8 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (27.10.2022) 
In nabijheid woning Gabriel Metsustraat 3 - aanleg 
van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
(27.10.2022)
In nabijheid woning Bostrop 3 -aanleg gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats (27.10.2022)  
In nabijheid woning St. Quirinusstraat 5 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (27.10.2022)
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.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: saneren en plaatsen opslagtanks
Locatie:  Joca Parts B.V., Sportstraat 14
Datum melding: 10.10.2022
Zaaknummer: 2022-055281
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- saneren en plaatsen van opslagtanks.

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichting moet voldoen aan de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële 
regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor 
meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://
www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 
78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of maken van 
bezwaar

Regelgeving
Verordening werkgeverscommissie Kerkrade 2022 - 
vaststelling
Verordening gemeentelijke rekenkamer Kerkrade 2022- 
vaststelling
Verordening fi nanciële commissie gemeente Kerkrade 
2022 - vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via www.overheid.nl 
onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Commissievergaderingen

Parkstadgemeenten ondersteunen inwoners met gratis energieadvies en 
€250,- aan energiebesparende maatregelen

Volgende week vinden er weer 
commissievergaderingen plaats in het 
Raadhuis aan de Markt. Wilt u een 
commissievergadering bijwonen, dan is dat 
uiteraard mogelijk. De stukken die bij de 
vergaderingen horen, kunt u raadplegen in 
het stadskantoor (Markt 33) of via
www.gemeenteraadkerkrade.nl

Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp dat op 
de agenda staat. Daartoe dient u zich aan te 
melden bij de griffi e via 14 045. De griffi e helpt 
u graag verder. 

Maak gebruik van uw spreekrecht. Op die 
manier heeft u daadwerkelijk inspraak bij het 
besluitvormingsproces.

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 1 november 2022; 19.00 uur in de 
raadszaal

In de commissie B&S zijn deze maand drie 
ontwerpbesluiten aan de orde, namelijk 
de actualisering van de Verordening 
Individuele Inkomenstoeslag, de actualisering 
van de Verordening Loonkostensubsidie 
Participatiewet en vaststelling van het 
visiedocument Burgerparticipatie Kerkrade 
als ambitie voor het vergroten van de 
betrokkenheid van de Kerkraadse gemeenschap 
bij de gemeentelijke plannen en projecten.
Verder wordt de commissie bijgepraat over 
de stand van zaken m.b.t. de aanvraag voor 
volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade 
(het Martin Buber).

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 2 november 2022; 19.00 uur in de 
raadszaal

Op de agenda van de commissie GEZ staan 
deze maand een drietal ontwerpbesluiten, 
te weten sloop en herontwikkeling d’r Pool, 
visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 
en onttrekkingsbesluit NABO Landweg/
Meuserstraat aan de openbaarheid.

Gemeente Kerkrade gaat inwoners die recht 
hebben op de energietoeslag ondersteunen bij 
het besparen op de stijgende energiekosten. 
Dit doet Kerkrade in samenwerking met alle 
Parkstadgemeenten.

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag 
krijgen een gratis energiebespaarcoach. Ook 
krijgen zij een tegoed van €250,- via de Parkstad 
Energieknip-app aangeboden. Hiermee 
kunnen zij energiebesparende producten 
kopen bij aangesloten bouwmarkten of de 
WoonWijzerWinkel. De Parkstadgemeenten 
werken hiervoor samen met een groot aantal 
maatschappelijke partners, die zich verenigd 
hebben in een nieuw samenwerkingsverband: 
het ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’.

Digitale portemonnee
De Parkstad Energieknip-app is een digitale 
portemonnee een voor energiebesparing. Met 
behulp van deze app kunnen de inwoners van 
Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, 
Brunssum en Simpelveld energiebesparende 

producten kopen bij aangesloten bouwmarkten 
of de WoonWijzerWinkel. Daarnaast 
kunnen ze ook een afspraak maken met een 
energiebespaarcoach. Deze coach geeft bij 
hen thuis advies over welke energiebesparende 
producten in hun situatie helpen om de 
energierekening te verlagen. 

Ook aan minder digitaal vaardige mensen 
binnen de doelgroep is gedacht. Zij kunnen 

via de WoonWijzerWinkel alternatieve 
vouchers ontvangen en een afspraak met een 
energiebespaarcoach plannen. 

Van energiearmoede naar energie
rechtvaardigheid
Het fenomeen energiearmoede ontstijgt zowel 
het niveau van de gemeente als de korte termijn. 
Daarom hebben de Parkstadgemeenten in het 
nieuwe ‘Verbond voor Energierechtvaardigheid’ 
de krachten gebundeld met woningcorporaties, 
huurdersorganisaties, de WoonWijzerWinkel, 
onderwijsinstellingen, zorginstellingen, en 
andere maatschappelijke organisaties in de 
regio.

Wethouder van Drunen (duurzaamheid): 
“De gemeente Kerkrade vindt het belangrijk 
om haar inwoners te ondersteunen tijdens 
deze energiecrisis. Om deze reden willen we 
de energiebespaarcoach en de €250,- aan 
energiebesparende maatregelen binnenkort 
ook beschikbaar stellen aan huishoudens tot 
130% sociaal minimum. 


