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Aanvragen lening uit Energie en Klimaat Fonds Kerkrade
mogelijk vanaf 15 september

Weekmarkt van 2 en 16 september
verplaatst naar Hoofdstraat

Eurode spreekuur
op maandag
5 september

Duurzaamheidsmaatregelen moeten 
voor alle inwoners, verenigingen en 
ondernemers van onze gemeente 
haalbaar zijn. Ook voor mensen met een 
kleine beurs. Daarom helpt de gemeente 
Kerkrade met het Energie en Klimaat 
Fonds Kerkrade, naar goed voorbeeld van 
het succesvolle Duurzaam Klimaat- en 
Energiefonds van de gemeente Landgraaf.

Inwoners, verenigingen en ondernemers van 
onze gemeente met een eigen woning of 
gebouw kunnen vanaf 15 september 2022 
een aanvraag indienen voor een lening uit 
het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade. 

Wethouder René van Drunen 
(Duurzaamheid): “Deze lening helpt 
inwoners, verenigingen en ondernemers om 
te investeren in maatregelen om hun woning 
of gebouw duurzamer te maken. Hierdoor 
kunnen zij hun energiekosten verlagen, of 
zorgen voor minder wateroverlast. Deze 
maatregelen dragen bovendien bij aan een 
duurzaam Kerkrade!”

Wat houdt het fonds precies in? 
U kunt bij de gemeente een bedrag tussen 
de € 1.000,- en € 35.000,-  lenen om uw 
huis of bedrijfspand duurzamer te maken. 
De rente over de lening bedraagt 1,425 % 
en de lening heeft een looptijd van 15 jaar. 
Daarnaast betaalt u administratiekosten. 

Kijk voor meer informatie op
kerkrade.nl/verduurzamen

Wie kan gebruikmaken van het fonds?
Woningeigenaren, verenigingen en 
ondernemers van de gemeente Kerkrade 
kunnen gebruik maken van het Energie en 
Klimaat Fonds Kerkrade. Woningeigenaren 
moeten zelf in hun woning wonen. 
Verenigingen en ondernemers moeten zelf 
de eigenaar zijn van hun verenigingsgebouw 
of bedrijfspand. 

Hoe vraagt u een lening uit het fonds aan? 
U kunt zich aanmelden voor een lening via 
het digitale aanvraagformulier op
www.kerkrade.nl/verduurzamen
Hier vindt u ook een printbare versie van 
het formulier. Het aanvraagformulier is 
ook verkrijgbaar aan de balie van het 
Stadskantoor.

Laat u adviseren over het verduurzamen 
van uw huis of bedrijfspand
Wij adviseren u om eerst een totaaladvies 
op te vragen bij een onafhankelijke 
adviseur over het verduurzamen van 
uw woning of bedrijfspand. U kunt 
voor advies bijvoorbeeld terecht bij de 
WoonWijzerWinkel, hét energieloket voor 
alle Parkstadgemeenten. Zij kijken met u 
mee en helpen u graag de juiste keuzes 
te maken. U vindt de WoonWijzerWinkel 
aan de Roda JC Ring 61 in Kerkrade en op 
woonwijzerwinkel.nl/limburg

Meer informatie over het Energie en 
Klimaat Fonds Kerkrade
Uitgebreide informatie over het Energie en 
Klimaat Fonds Kerkrade vindt u op
kerkrade.nl/verduurzamen Hier vindt u 
voorbeelden van verschillende maatregelen 
waarvoor u een bedrag kunt lenen. Ook 
leest u hier aan welke voorwaarden uw 
aanvraag moet voldoen en welke kosten de 
lening met zich meebrengt. 

Andere fi nancieringsmogelijkheden om te 
verduurzamen
Het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade is 
niet de enige fi nancieringsmogelijkheid als u 
uw woning of gebouw wilt verduurzamen. 
Een duidelijk overzicht van andere 
fi nancieringsmogelijkheden en mogelijke 
subsidies vindt u op
groenesubsidiewijzer.verbeterjehuis.nl

Iedere week is er markt in het centrum van 
Kerkrade. De weekmarkt van 2 september 
en 16 september verplaatst van de markt 

naar de Hoofdstraat-Poststraat. Dit vanwege 
de voorstelling van Cultura Nova en de 
najaarskermis. 

Op maandag 5 september 2022 zullen de 
Eurode-burgemeesters Benjamin Fadavian 
uit Herzogenrath en Petra Dassen-Housen 
uit Kerkrade weer samen beschikbaar zijn 
voor de "Eurodianen" tijdens het Eurode 
spreekuur tussen 16.00 en 17.00 uur.

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath 
hebben tijdens dit spreekuur de kans 
om grensoverschrijdende onderwerpen 
persoonlijk met de burgemeesters te 
bespreken. Aanmelden kan via het mailadres 
info@eurode.eu of telefonisch door vanuit 
Duitsland te bellen naar 0049-2406 999-
020 of vanuit Nederland naar 045-5639390.

Locatie
Eurode Business Center ( EBC), Eurode-park 
1, Kerkrade/Herzogenrath  
Het spreekuur zal plaatsvinden op de 
tweede verdieping in kamer C2.03 van 
16.00 tot 17.00 uur.
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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
Meuserstraat (t.h.v. de kerk, kadastraal 
perceel P1188) - kappen 5 Tilia cordata
Heiveldplein (t.h.v. hnr. 9, kadastraal 
perceel H133) - kappen 1 Tilia cordata
Elisa-Gracht (t.h.v. hnr. 5, kadastraal perceel 
K3126) - kappen 1 Betula pubescens
Henckensstraat (naast hnr. 16, kadastraal 
perceel N1366) - kappen 1 Ceder
Rembrandt van Rijnstraat (t.h.v. hnr. 39 & 
45, kadastraal perceel L1823) - kappen 
2 Acer platanoides ‘Schwedleri’
Teutelebroekstraat (kadastrale percelen 
G4130, G4131 en G4895) - bouwen woning
Wiebachstraat (kadastrale percelen M814 & 
M815) - bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
en aanleggen 2 inritten

Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Schummerstraat 12 – kappen 4 bomen
Anselderlaan 23 - kappen 2 bomen
Kant 24 - kappen boom
Bergeikstraat 49 - kappen boom
St. Hubertuslaan 70 - kappen 2 bomen
Winselerhofstraat 4 - kappen boom
Constantijn-Eik 10 - kappen boom
Ailbertuslaan 2 - verbouwen pand
Kleingraverstraat 55 - kappen boom
Wiebachstraat 50 - dichtzetten vide
Wackersstraat 57 - plaatsen dakkapel
Laurastraat 5 - realiseren 5 appartementen
Bleijerheiderstraat 46A - wijzigen voorgevel
Michelisstraat 4 - aanleggen inrit

Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Geweigerde omgevingsvergunning
Strijthagenweg (kadastraal perceel H2348), 
Akerstraat (kadastraal perceel K1673), 
O.L. Vrouwestraat (kadastraal perceel 
G4478), Torenstraat (kadastraal perceel 

P1514) en Stationsstraat (kadastraal 
perceel E6705) (d.d. 22.08.2022) - 
tijdelijk plaatsen van bouwborden
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 Jo Schlangen
Politieke partij: Burgerbelangen Kerkrade
Geboren op: 15 september 1957
Woont in: Ik woon op de grens tussen 
Chèvremont en Haanrade.
Portefeuille: Onderwijs, Cultuur, Sport, 
Welzijn, Coördinatie VIE, Publiekszaken 
en dienstverlening, Informatiebeleid en 
automatisering, Weekmarkten en kermissen 
en Wijkwethouder Oost.

Ervaring: Na de middelbare school ben ik 
naar de toenmalige Pedagogische Academie 
gegaan (tegenwoordig PABO) en ben ik 
onderwijzer geworden. Vervolgens heb 
ik lang in het sociaal cultureel domein 
gewerkt. Daarna heb ik jarenlang een 
horecazaak met mijn vrouw gerund. 
Tenslotte ben ik aan een politieke carrière 
begonnen. 

Welke persoon zou jij nog graag willen 
ontmoeten en waarom?
Ik zou Dennis Wiersma (minister van 
Onderwijs) graag een keer spreken. Ik 
zou hem willen uitleggen hoe belangrijk 
volwaardig voortgezet onderwijs in de vorm 
van Het Martin Buber voor deze stad is. 
Dat onze plannen op het onderdeel van 
burgerschap juist heel goed zijn. 

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Dat ik dicht bij mezelf gebleven ben. En nog 
steeds met iedereen in de stad een gesprek 
kan en mag voeren. Maar vooral ook dat 

ik iedereen netjes behandel en nooit op 
iemand af zal geven.

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog 
niet over jou?
Ik ben in principe een open boek. De 
meeste mensen zullen waarschijnlijk niet 
weten dat ik graag kleurrijke sokken draag 
en hemden met een leuk patroon. 

Hoe waren de eerste twee maanden als 
wethouder in de nieuwe samenstelling van 
het college? 
Het is in principe heel vlot gegaan. We 
kenden de nieuwe wethouders al vanuit de 
raad. Het was even wennen en zien hoe ze 
hun weg gingen vinden. Maar het wende 
heel snel. De deur staat bij iedereen ook 
altijd open voor elkaar.

Wat kan de burger van je verwachten? 
Waar ga jij je de komende jaren sterk voor 
maken?
Ik blijf me hard maken voor het onderwijs in 
deze stad. Volwaardig voortgezet onderwijs 
is ontzettend belangrijk voor Kerkrade. 
Ook wil ik graag dat de verenigingen 
het goed blijven doen. We willen dat 
blijven faciliteren. En we denken dat het 
programma van Vie hier een aandeel in 
zal hebben. Verenigingen zijn het cement 
van de samenleving en een goede partner 
om gezondheid en vitaliteit te promoten. 
We willen samen met de mensen aan de 
stad werken. Een goed voorbeeld van zo’n 

samenwerking is de Gezonde Basisschool 
van de Toekomst (GBT) in Basisschool de 
Steltloper in het Rolduckerveld en Nulland. 
Het duurde even voordat dit idee draagvlak 
kreeg, maar inmiddels heeft de school 
46 vrijwilligers uit de wijk. Draagvlak van 
onderop is belangrijk, daarom hechten we 
veel waarde aan burgerparticipatie.

Wat dreef jou om politiek actief te 
worden?
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in 
politiek, maar ik wilde wachten tot na 
mijn werkzame leven. Ik wilde er namelijk 
alle tijd en ruimte voor hebben. Op de 
middelbare school was staatsinrichting al 
een van mijn favoriete vakken. Nu weet ik 
dat ik een goede keuze heb gemaakt door 
de politiek in te gaan. Ik kom elke dag met 
veel plezier naar mijn werk. 

‘Ik blijf me hardmaken voor 
onderwijs in deze stad’


