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Discovery Museum, Hub.Bibliotheek Kerkrade en Vie: 
partners in gezondheid

Discovery Museum, Hub.Bibliotheek 
Kerkrade en Vie gaan nauw samenwerken 
in het verbeteren van de gezondheid 
van de inwoners van Kerkrade en de 
regio. Alleen samen kan de hardnekkige 
gezondheidsachterstand aangepakt worden, 
aldus de partners. Het voorkomen van 
problemen staat centraal. Vorige week 
hebben ze een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend.

Nieuwe manier van werken
Om een gezonde en vitale regio te 
worden - en te blijven - wordt een nieuwe 
manier van werken gevraagd. Voor een 
blijvende verbetering van een ingewikkeld 
gezondheidsvraagstuk is een brede aanpak 
nodig. Gezondheid gaat hierbij veel verder 
dan de afwezigheid van ziektes. Deze 
aanpak staat ook wel bekend als de ‘Health 
in All Policies’ benadering.

Samenhang, samenwerking en innovatie zijn 
belangrijke begrippen in de benadering van 
gezondheid en vitaliteit. Door aanvullend op 
elkaar naar inhoud en doelgroep te opereren, 
kunnen de partijen het verschil maken. Vanuit 
een brede benadering van gezondheid en 
de gedachte ‘meedoen in de maatschappij 
met eigen verantwoordelijkheid’ slaan de 
partners de handen ineen ter bevordering van 

gezondheid bij verschillende doelgroepen/
inwoners.

Lezingen en workshops
Dit doen ze door het creëren van 
bewustwording bij de verschillende 
doelgroepen. Dat kan onder andere door 
het houden van lezingen of workshops 
over onderwerpen die interessant zijn voor 
bijvoorbeeld jonge gezinnen (opvoeding, 

ouderschap) of ouderen (hoe blijf je fit). 
Of denk aan een workshop voor kinderen 
waarin voedsel een hoofdrol speelt. 
Weten we wel wat we eten, herkennen we 
groenten en weten we hoe ze ruiken? Zelf 
groentechips maken in de magnetron of 
kennismaken met het eten van de toekomst. 
Lekker experimenteren waardoor je anders 
gaat kijken naar je dagelijks bordje eten.

Van links naar rechts wethouder Jo Schlangen van de gemeente Kerkrade (coördinatie 
Vie), Hans Gubbels, directeur Discovery Museum, en Ilse Verburgh, directeur bestuurder 
Hub.Bibliotheek Kerkrade.

Weet jij hoe je jongeren kunt helpen om slim met geld om te gaan?

Steeds meer jongeren hebben moeite met 
rondkomen of weten niet goed hoe ze slim 
met geld om kunnen gaan.
 
Weet jij hoe je deze jongeren kunt helpen 
en heb jij een idee of initiatief?
Laat het ons weten! En wie weet krijg jij 
de kans om jouw idee werkelijkheid te 
laten worden op 13 oktober tijdens de 
jongerenchallenge in HuB.Kerkrade.
 
Pitch jouw idee en maak kans op een mooi 
geldbedrag tot 2500 euro.
 
Check vooraf de voorwaarden en schrijf je 
in via https://bit.ly/3wXqTeo
 
Deze jongerenchallenge organiseren wij 
in samenwerking met Schuldhulpmaatje 
Parkstad en Burgerkracht Limburg
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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
Oude Tunnelweg (kadastraal perceel A4785) 
en Vloedgraafstraat 16 - kappen diverse 
bomen
Franckstraat 35 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor wijzigen bestemming 
wonen naar bestemming maatschappelijk voor 
vestigen buurthuis
Maarstraat 43 - realiseren dakkapel aan de 
voor- en achterzijde woning
Molenweg 59 - wijzigen kozijnen voorgevel
Drievogelstraat 120 - kappen en snoeien 
diverse bomen
St. Corneliusstraat 19 - aanleggen inrit
Meuserstraat 66 - legaliseren, aanpassen en 
herbouwen van 4 paardenstallen en mestplaat
Strijthagenweg 94 & 96 - aanleggen 
gezamenlijke inrit
Grote Stegel (kadastrale percelen P140 & 
P145) - bouwen woning

Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere 
procedure
Franckstraat 35 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor wijzigen bestemming 
‘wonen’ naar bestemming ‘maatschappelijk’ 
voor vestigen inloophuis/buurthuis
Klarenanstelerweg 2 - bouwen portaal voor 
transportbanden
Nieuwstraat (t.h.v. huisnr. 111, kadastraal 
perceel F4676) - kappen Picea abies
Hoofdstraat 35 - legaliseren woning
Niersprinkstraat 9A - toevoegen woning
Ailbertuslaan 2 - verbouwen pand
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Wijziging Standplaatsenbeleid
Museumplein (hoek Kapellaan) – Er zullen 
geen vergunningen meer worden verleend 
voor het innemen van een standplaats op de 
locatie Museumplein.
 
Verkeersbesluit
Kaalheidersteenweg, Papaverplein - aanleg 
bushalte
Gedeelte Teutelebroekstraat - parkeerverbod 
en aanleg parkeervak vóór huisnummer 14

Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Evenementenvergunningen:
Heiveldstraat - Burendag Heiveldstraat - 24 
september
Gladiolenstraat - Burendag Gladiolenstraat - 
24 september
Spoorzoeker - Straatfeest Spoorzoeker - 24 
september
Kerkrade-Centrum - Rode loper Fashion - 24 
september
Hoofdstraat 29 - Vredeswake Kerkrade - 24 
september
Holzbroekstraat 15 schuttersweide st 
Hubertus Kaalheide -  Koningsschieten + 
oktoberfeest - 24 september
Kerkrade (rondom Kerkrade centrum) - Viva 
La Vida Run - 25 september
Bij de Broeders - Buurtfeest bij de Broeders - 
25 september
Jan Vermeerstraat - Buurtfeest Jan 
Vermeerstraat - 25 september
 
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

Week tegen Eenzaamheid 2022

Van 29 september tot en met 
6 oktober is de Week tegen 
Eenzaamheid. Tijdens deze week 
worden er in Kerkrade diverse 
activiteiten georganiseerd.

Al deze activiteiten staan in het teken van ontmoeten en verbinden. 
Met elkaar in contact komen en naar elkaar omkijken. Dit gaan 
we samen oppakken en samen maken we van de Week tegen 
Eenzaamheid een succes!

Ieder mens voelt zich wel eens alleen 
Als je je vaak alleen voelt, spreken we over eenzaamheid. 
Iemand die zich eenzaam voelt, ziet de wereld minder positief 
en heeft vaak de neiging om zich nog verder terug te trekken in 
zijn eigen omgeving. Eenzaamheid is niet gebonden aan leeftijd. 
Ook jongeren kunnen zich eenzaam voelen en aandacht nodig 
hebben. De gemeente Kerkrade heeft het thema eenzaamheid 
verankerd in een aantal programma’s van Vie - Leven in beweging. 
Ook maakt de gemeente deel uit van de coalitie Kerkrade: Samen 
tegen Eenzaamheid.

Activiteiten in Kerkrade
In de Week tegen Eenzaamheid staan er weer mooie activiteiten 
op het programma. Wethouder Jo Paas (Wmo en Ouderenbeleid): 
“Ik ben trots op het programma dat we dit jaar hebben weten 
neer te zetten. Workshops over onder andere koken met weinig 
geld, een 3-gangen menu met livemuziek, bloemschikken, 
Mandala tekenen, kom op de soep en nog veel meer: echt alles 
komt voorbij. Op deze manier hopen we inwoners te stimuleren 
om aan activiteiten deel te nemen en zo met elkaar in contact te 
komen.”

Benieuwd naar het volledige programma? Bekijk alle activiteiten 
op de website van de gemeente: kerkrade.nl

Ontvangst 16.00 uur
Aanvang 16.30 uur
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VOOR ALLE 
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Thema
Ondernemen in onzekere tijden
 
Presentatie en gespreksleidster
Chantal Lanckohr
 
Gasten
Bert Peels, Commaxx International
Ingrid Bloemen, Bloemen Parket
René Engels, Event Design Parkstad

Voor een hapje en een drankje is gezorgd!

MEET AND 
MADE IN 
KERKRADE
DONDERDAG 
6 OKTOBER ‘22

LOCATIE
Bloemen Parket
Euregiopark 10
Kerkrade

MELD JE VÓÓR 
29 SEPTEMBER A.S. 
PER MAIL AAN:
info@btmparkstad.nl
VOL = VOL

Ondernemersdag Kerkrade


