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Mannenkoren bundelen krachten in Projectkoor Parkstad

Vier verenigingen willen intensiever 
gaan samenwerken om het zingen in een 
mannenkoor meer te promoten. De besturen 
van het Landgraafs Mannenkoor St. Joseph, 
het Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. 
Pancratius, het Rumpens Mannenkoor 
Brunssum en het Koninklijk Kerkraads 
Mannenkoor St. Lambertus (KKM) hebben 
gisteren hiervoor een formele overeenkomst 
getekend. 

Samenwerking op projectbasis
De verenigingen hebben besloten om vaker 
samen te werken, omdat dit veel nieuwe 
kansen biedt.
Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om 
gezamenlijk aan grotere culturele producties 
mee te werken. 
Alle koren blijven zelfstandig bestaan, maar 

zoeken elkaar nadrukkelijker op om zo ook 
op andere manieren aandacht te vragen voor 
alles wat het zingen in een koor te bieden 
heeft: “Samen zingen zorgt ervoor dat je 
je al snel thuis voelt in een groep. Koren 
zijn een mooie plek om nieuwe vriend-
schappen te sluiten en samen te werken aan 
een aansprekend muzikaal eindresultaat. Uit 
onderzoek blijkt dat zingen een positief effect 
heeft op het verminderen van je stressniveau 
en ook nog eens goed is voor je brein”, licht 
Wim de Groot, voorzitter van het KKM, toe. 

Cultuurgoed behouden
De afspraken voor de samenwerking 
zijn vastgelegd in een Convenant, dat 
door de besturen van alle deelnemers is 
getekend. In het document worden de 
kaders vastgelegd voor het realiseren van 

gezamenlijke optredens en inspanningen voor 
ledenwerving. De feestelijke startbijeenkomst 
van de samenwerking werd gefaciliteerd 
door de gemeente Kerkrade: “We zijn 
erg enthousiast over dit initiatief om met 
meerdere verenigingen in Parkstad te kijken 
welke nieuwe projecten er opgezet kunnen 
worden. Koorzang is een belangrijk onderdeel 
van de rijke Limburgse muziekcultuur en 
verdient extra publieke belangstelling om 
deze te behouden voor de toekomst“, aldus 
wethouder Jo Schlangen (Cultuur). 

Programmering nader uitwerken
De verenigingen gaan de afspraken uit het 
convenant de komende periode concreet 
vertalen in een activiteitenprogramma met 
bijpassend repertoire. 

Kerkraadse kanjers ontvangen jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’

Op donderdagavond 24 november ontvangen 
twee Kerkraadse kanjers uit handen van 
wethouder René van Drunen (Jeugdbeleid) 
en in het bijzijn kinderburgemeester Madée 
Buck het jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’. 

De gemeente Kerkrade zet hiermee inwoners 
tussen de 6 en 21 jaar, die zich vrijwillig 
hebben ingezet voor een medemens, een 
vereniging of voor de gemeente, in het 
zonnetje.

Ontvangers Jeugdlintje
Floor Bosman, 20 jaar, ontvangt het jeugdlintje 
vanwege de belangeloze inzet van haar 
talent voor menig sociaal maatschappelijke 
bijeenkomsten en benefi etconcerten voor 
Kerkrade. 

Dylano Becholtz, 20 jaar, wordt gedecoreerd 
vanwege zijn vrijwillige inzet bij FC Kerkrade 
West. De selectiecommissie beklemtoont 
hier het belang van de stille ‘anonieme’ harde 
werkers die de vereniging in stand houden.

Wethouder Van Drunen: ‘Ik ben ontzettend 
trots op deze twee kanjers. Hun inzet heeft 
een belangrijke maatschappelijke betekenis 
voor onze stad. Het Jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’ 
hebben zij dan ook dik verdiend!’

Er zijn veel jongeren die zich belangeloos 
inzetten in de gemeente Kerkrade. Het 
college waardeert de maatschappelijke 
betrokkenheid en wil graag op deze manier 
hun bijdrage en goede voorbeeld belonen en 
stimuleren.  



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
Locht 117 - plaatsen parcellocker tegen huidige 
winkelwagenopvang (23.09.2022)
Zwaluwstraat 24 - vervangen kozijnen en plaatsen 
zonnepanelen (04.10.2022)
Nassaustraat (kadastraal perceel G3657) - kappen 27 
bomen (10.10.2022)
Directeur Cortenstraat (kadastraal perceel G3697) - 
bouwen twee 6-laagse woontorens (12.10.2022)
Grupellostraat 37 - wijzigen winkelruimte naar 
woonruimte (15.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Albert Thijsstraat (kadastraal perceel P1686) - 
realiseren bedrijfsunits (21.11.2022)
Teutelebroekstraat 24 - kappen meerdere dennen 
(21.11.2022)
Kokelestraat (naast nr.44), kadastraal bekend sectie 
F nummer 5636 - bouwen poort en erfafscheiding en 
aanleggen uitrit (21.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Athwerk 14 - maken inpandige doorgang tussen 
woonhuis en garage (16.11.2022)
Steenbergstraat 42 - bouwen distributiecentrum met 
kantoren, plaatsen erfafscheiding, plaatsen reclame, 
plaatsen van 6 vlaggenmasten en aanleggen negen 
inritten (17.11.2022)
St. Pieterstraat 9 & 11 - wijzigen pand in 2 
levensloopbestendige woningen, plaatsen van 6 
dakramen en wijzigen voorgevel (18.11.2022)
Koningsweg 29 - kappen 3 dennenbomen (22.11.2022)
Firenschatstraat 11 - kappen 2 dennen (23.11.2022)
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.

Regelgeving
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 
Gemeente Kerkrade 2023 - vaststelling
Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente 
Kerkrade 2023 – vaststelling
Besluit deelnamestop Zonnepanelenproject Parkstad – 
Gemeente Kerkrade
Met ingang van 24 november 2022 is het niet langer 
mogelijk om een aanvraag in te dienen in het kader 
van de Verordening Zonnepanelenproject Parkstad – 
Gemeente Kerkrade.

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

vanaf 24 november

Kerstsfeer in het EBC

Heeft u de GGD Gezondheidsmonitor
al ingevuld?

In 2017 startte het Zonnepanelenproject 
Parkstad. Hiermee wilde men de aanschaf 
van zonnepanelen voor inwoners uit Parkstad 
betaalbaar en makkelijk maken. Door de 
grote interesse werd het project met twee jaar 
verlengd en loopt het inmiddels vijf jaar. 
Het zonnepanelenproject stopt wegens de 
huidige marktontwikkelingen 

De kosten voor personeel, energie, materiaal 
en onderhoud zijn fl ink gestegen. Hierdoor 
kan Volta Limburg de zonnepanelen niet meer 
aanbieden voor de in 2017 in de aanbesteding 
overeengekomen prijsstelling. Volta Limburg 
neemt daarom in samenspraak met de 
Parkstadgemeenten per 24 november 2022 
geen nieuwe deelnemers meer aan.  

Wat betekent dit voor huidige deelnemers
Deelnemers aan het Zonnepanelenproject 
hebben recht op 15 jaar garantie en onderhoud. 
De gemaakte afspraken blijven gewoon gelden. 
Volta Limburg blijft zich hiervoor inzetten. 

Voor deelnemers die zich al hebben 
aangemeld, maar waar de zonnepanelen 
nog niet zijn aangelegd, geldt dat het project 
gewoon doorgaat onder de eerder afgesproken 
voorwaarden. 

Voor bewoners die tot aan de deelnamestop 
per 24-11-2022 besluiten om alsnog mee te 
doen gelden de huidige afspraken ook.  

Kerkrade biedt alternatief
Kerkrade heeft al een alternatief voor het 
Zonnepanelenproject. Inwoners, ondernemers 
en verenigingen kunnen een lening aanvragen 
bij het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade. 
De lening is een bedrag van minimaal € 
1.000, - en maximaal € 35.000, - per adres. 
Hiermee kunnen zij hun eigen woning of pand 
duurzamer te maken.

Ook kunnen inwoners van Kerkrade terecht bij 
de WoonWijzerWinkel Limburg. Hier krijgen 
zij onafhankelijk en deskundig advies voor 
het verduurzamen van uw woning. Dit kan 
een algemeen advies zijn, maar ook advies op 
maat. Daarnaast biedt de WoonWijzerWinkel 
ook hulp bij subsidieaanvragen en BTW-
terugvorderingen bij zonnepanelen. De kosten 
hiervan kunt u meefi nancieren in de lening. 

Een woord van dank aan de 
leerlingen van KGS Strass 
en basisschool Ursula. 
Zij hebben tijdens de 
gezamenlijke kerstviering 
in het EBC gezorgd voor 
de prachtig opgetuigde 
kerstboom. 

Om te onderzoeken hoe het nu met u gaat na 
2,5 jaar corona doet de GGD onderzoek naar 
de gevolgen van corona op de gezondheid, 
leefstijl en het welzijn onder inwoners van 18 
jaar en ouder.

Heeft u eind september als één van de 36.000 
willekeurig gekozen mensen in Zuid-Limburg 
een uitnodiging ontvangen? En heeft u de 

vragenlijst nog niet ingevuld? Dan vinden we 
het fi jn als u de vragenlijst alsnog invult. 

U doet toch ook mee?
Met de resultaten bepalen gemeenten, 
GGD’en en andere overheidsinstanties het 
gezondheidsbeleid voor de komende jaren. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op
www.ggdzl.nl/gezondheidsmonitor2022


