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NIEUWSBRIEF
BURGERBELANGEN KERKRADE

Kerkrade bloeit

TWEE KEER PER JAAR GRATIS
GROFVUIL AANBIEDEN BIJ
MILIEUPARK!

De afgelopen maanden hebben wij er in een lobby

richting de wethouder hard aan gewerkt om het twee

keer per jaar gratis aanbieden van grofvuil bij het

milieupark mogelijk te maken. 

“Naast een stuk lastenverlichting hopen we hiermee

ook het grofvuil in de straten terug te dringen,” aldus

fractievoorzitter Alexander Geers van Burgerbelangen

Kerkrade. In de commissie Grondgebied en

Economische Zaken (GEZ) van november hebben wij

te horen gekregen dat onze lobby heeft gewerkt. 

Per 2021 kunnen alle Kerkraadse inwoners twee keer

per jaar gratis grof huispuin bij het milieupark

aanbieden!

Bericht van Alexander Geers

BURGERS IN DE SPOTLIGHT:
ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER ENGELS

De heer Jacob Engels, lid van Burgerbelangen Kerkrade, heeft een

onderscheiding ontvangen vanuit de IG BCE (Industriegewerkschaft

Bergbau, Chemie, Energie) in de vorm van een gouden munt. 

Deze onderscheiding ontving hij omdat hij zich meer dan 30 jaar

verdienstelijk heeft gemaakt voor werknemers en (ex-)mijnwerkers die

werkzaam waren in Duitsland. Hij gaf belastingadvies en doneerde meer

dan 100 keer bloed. In 2004 ontving hij ook al de Orde van Oranje-Nassau.

Wij zijn de heer Engels dan ook zeer erkentelijk. Mensen zoals de heer

Engels zijn onmisbaar in onze samenleving.

Wij zijn de heer Engels dan ook zeer erkentelijk. Mensen zoals de heer

Engels zijn onmisbaar in onze samenleving.

Bericht van Anja Snijders-Mahr

ONMISBAAR IN DE SAMENLEVING
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VOLWAARDIG VOORTGEZET
ONDERWIJS GEEFT ONZE STAD
MEER AANZIEN

De jeugd heeft de toekomst: laten we daar

als gemeente Kerkrade dan ook sterk op

inzetten!

Een eigen sterke school, geeft de stad een

goede uitstraling naar de (in)directe

(leef)omgeving.

Volledig onderwijs is essentieel voor het

vestigingsklimaat (bedrijven en nieuwe

inwoners).

Met volledig onderwijs schept de Kerkraadse

jeugd een binding met de stad voor later.

Onderwijs in Kerkrade biedt de jeugd een

positieve stimulans om in eigen gemeente te

blijven (lange termijn visie).

Met de komst van het Martin Buber College

krijgen we (na jaren van gemis) mogelijk

volwaardig voortgezet onderwijs terug in

Kerkrade!

 

Voor de stad Kerkrade is het belangrijk om als

zelfstandige stad volledig voortgezet onderwijs

aan te kunnen en willen bieden op alle

mogelijke niveaus (vmbo mavo havo vwo).

 

Over het waarom we dit in onze eigen stad

weer graag willen aanbieden, zijn duizend en

een goede redenen om op te noemen. Graag

willen wij er alvast een paar met u delen:

   

 

Kortom laten we deze (nieuwe) kans met zijn

allen omarmen en er voor 1000 procent voor

gaan, zodat dit een succes kan worden. 

De Kerkraadse jeugd verdient dit.

Bericht van Björn Oerlemans

BURGERBELANGEN ROEPT OP
TOT MEER WATERPLEZIER IN
SPEELTUINEN!

Burgerbelangen heeft een motie ingediend, met

als doel te laten onderzoeken hoe wij meer

waterplezier kunnen aanbieden in de

speeltuinen. Dit om de kinderen meer vermaak

en verkoeling te gunnen.

 

‘Het idee is ontstaan uit het feit dat er op

sommige plekken in de regio wel al een vorm

van waterpret in speeltuinen wordt aangeboden.

In onze eigen gemeente wordt dit echter nog

veel te weinig gedaan. Tijd dus om daar

verandering in te brengen’, aldus Bjorn

Oerlemans (Raadslid Burgerbelangen Kerkrade).

‘De zomers worden steeds langer en warmer en

het aanbieden van waterspeeltoestellen in een of

meerdere speeltuinen zou voor een aangename

verfrissing en speelplezier zorgen voor de

kleintjes onder ons’, vervolgt Oerlemans. 

 

Met deze motie willen we waterplezier in de

wijken brengen en op een goedkope en

laagdrempelige manier verkoeling mogelijk

maken. ‘Een mooi neveneffect is dat de kinderen

door de extra beweging ook aan hun vitaliteit

werken dat perfect pas bij de nieuwe koers van

onze stad’, aldus Raoul Vinken (Commissielid

Burgerbelangen Kerkrade).

Bericht van Alexander Geers
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EE SJTUKSJE KIRCHROADSJ PLAT

Wainachte i Blierhei, vruier en noe

 

Corona of jeng Corona‘t Kriskinke is ongerweëg zoeë wie ‘t dat al tswaidoezend joar deet.

Wainachte is en bliet vuur d’r Blierheidsjer ‘t sjunste fes van ’t joar. Wainachte is e fes dat me mit famillieë,

vrung viert. Losse vuur hoffe dat vuur dat dis joar óch kenne. Mit Wainachte denk iech ummer effe tseruk

aa mieng joegendtsiet wie iech nog enne doeëmjroaf van e joar of tsing woar. 

Op Hilliegoavend jonge v’r mit de oma en de mam noa de de Hoeëgmès. Noa de Mès loofete v’r op heem

aa. In mieng errineróng sjneiet ‘t da ummer en da sjtoppete v’r ummer effe bei de krib an de Sjprietsbron

um noa ‘t Kriskinke tse kieke. Um zwellef oer koam de harmonie. Die sjpellete da Stille Nacht. Iech han

miech vruier ummer aafjevroagd of die lü van de Amileaan ‘t nit kaod houwe doa boese. Vöal sjpieëder

han iech je jehoeët dat die jonge ziech teëje de kauw ee paar op de lamp sjuddete. Zoeë bloof óch de

sjtimmung jot drin. I alle Herjodsvrugde woeët ópjesjtange um de jesjenker oes tse pakke doanoa wésje,

èse en werm noa jen kirch vuur de Hoechmès. Doanoa noa de oma. Va de oma krooge alle klingkinger

tswaivóftsieg en mit ee bisje jeluk kroog me van der nonk Zeem en de tant Behai och noch jet klengjeld.

Hütsterdaag is dat jans angesj. Mit de Wainachte likt jenne sjnei mieë mer kenste in de kötte böks noa de

Kirch ezoeë werm is ‘t. De harmonie sjpelt laider Jottes nit mieë op der eck Vier hant noe zelver ach

klengkinger. Die kome verdeelt uvver tswai daag op bezuk. Mit tswaivóftsieg kunt me noe nit mieë doa.

Vier jeëve va tse vure ‘t jelt an ós tswai kinger, die da jet oeszukke en bei ós de jesjenke injepakt aaf jeëve.

Vier wisse jemindlieg nit wat ’t is en noa ’t oespakke wisse vier ‘t döks nog nit.

‘T jieët mer een dink dat nog ummer besjteet en dat is de krib van de Buurtvereniging bei de Sjprinkbron.

Wen uur allemoal ens effe bliet sjtelstoa bei die sjun krib, denk da och effe aa vruier. Dat kink dat nog

ummer i üchself zitst kunt da jraat wie ’t Kriskinke werm in ‘t hats. 

 

Jan Maijntz 

Enne Blierheidsjer jong.

Bericht van Jan Maijntz

WEË JROEËSE OERE HAT,
HUËT VÖAL
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HULP BIJ FINANCIEEL OVERZICHT

 

Misschien hebt u recht op een voorziening?

Bijvoorbeeld in de vorm van een toeslag. Of kunt

u ergens op besparen? Er is zoveel mogelijk, dat

het lastig is om overzicht te houden. De

VoorzieningenWijzer kan daarbij helpen. Het is

een effectief instrument. De gemeente Kerkrade

omarmt dit dan ook.

 

Hoe werkt de VoorzieningenWijzer? Allereerst is

er een persoonlijk adviesgesprek. Daarnaast is er

het digitale hulpmiddel om meteen aan te

vragen en er voor te zorgen dat de lasten lager

worden. Gemiddeld kan dat een besparing van 

€ 500 per jaar opleveren. 

 

Meer weten hierover?

Bent u benieuwd of u hier ook gebruik van kunt

maken? Lees dan op www.voorzieningenwijzer.nl

wat u moet doen. 

Bericht van Jos Hanssen

BURGERBELANGEN
KERKRADE WIL AANDACHT
VOOR DIALECTONDERWIJS
VOORDAT HET TE LAAT IS!

Steeds minder kinderen spreken dialect en

het is nu tijd om als overheid onze verant-

woordelijkheid te nemen. 

 

Het is van belang dat kinderen op jonge

leeftijd met het dialect in aanraking komen.

Dit om de huidige trend van een dalende

hoeveelheid sprekers te doorbreken. ‘We

moeten dan ook inzetten op dialectonderwijs

in de peuterspeelzalen en basisscholen’, aldus

fractievoorzitter Alexander Geers. 

Tijdens de Begrotingsvergadering van eerder

deze maand hebben wij dan ook een motie

ingediend waarin het college wordt

opgeroepen om in samenwerking met lokale

én regionale dialect-verenigingen en de

Kerkraadse scholengemeenschap te

onderzoeken of de toevoeging van het

Kerkraadse dialect aan het onderwijsaanbod

van basisscholen en peuterspeelzalen

mogelijk is.  

 

Deze motie werd door alle partijen

ondersteund en is ingediend.

Bericht van Alexander Geers

VOOR MEER INFORMATIE: 

WWW.VOORZIENINGENWIJZER.NL
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AANDACHT VOOR STANDPUNTEN BURGERBELANGEN KERKRADE

In onze nieuwsbrieven willen wij u meer vertellen over onze standpunten. Hiermee zijn wij in 2018 de

verkiezingen in gestapt. Wat is de stand van zaken waar Burgerbelangen voor staat? 

 

In deze uitgave aandacht voor onze eerste twee standpunten:

Waar nodig opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbare in onze samenleving, met prioriteit
voor kinderen binnen ons armoedebeleid. 

In de huidige zittingsperiode van de raad hebben wij diverse thema’s ten aanzien van de zwaksten en

meest kwetsbare mensen in onze samenleving aan de orde gesteld. Denk hierbij aan de thema’s:

Laaggeletterdheid, Schulden en Armoedebeleid en Jeugdzorg. In bijna ieder overleg is wel een van deze

thema’s aan de orde geweest. Voor ons zeker belangrijk hier aandacht voor te hebben en continu te

evalueren over de stand van

zaken en voortgang. Dit houdt in dat het hoogste prioriteit heeft binnen onze gemeente. Het is een

maatschappelijk probleem in Nederland.

 

Om de burgers in Kerkrade zo breed mogelijk te informeren over de dienstverlening bij schulden, werd

een folder van de Kredietbank Limburg huis-aan-huis verspreid. Hiermee hopen wij heel veel burgers te

bereiken en hun een helpende hand te bieden. Als u de folder niet hebt ontvangen, kunt u contact met

ons opnemen en helpen wij u verder. 

Onze doelstelling is het bereiken van onze kwetsbare inwoners die op dit moment nog niet in beeld zijn

en die geen gebruik maken van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden. Zowel op het gebied van

inkomensondersteuning als, indien nodig,

(schuld)hulpverlening.

 

De jeugdzorg heeft voor Kerkrade als doelstelling: geen kind tussen wal en schip. Wij hebben aan de

hand van een onderzoek door Deloitte, gepresenteerd in oktober 2020, gezien dat er heel veel

acties zijn uitgezet en het proces steeds efficiënter georganiseerd wordt.

 

Meer aandacht voor eenzaamheid, toegankelijkheid en woningaanbod voor ouderen
Eenzaamheid heeft aanpak op maat nodig. Alle leeftijdsgroepen hebben te maken met verschillende

factoren die van invloed zijn op eenzaamheid. 

 

Ons standpunt is in de huidige periode zeker voldoende aan de orde geweest door middel van het

pilotproject Sociale Eenzaamheid. Door de partners van Samen Leven Kerkrade kunnen wij nu al

constateren dat dit een positieve boost heeft gegeven. Op www.kerkrade.nl vindt u onder wonen-en-leven

bij projecten meer informatie over Eenzaamheid en Samen Leven Kerkrade.

 

Er is aandacht voor tijdig hulp bieden; naar mate de tijd vordert, verergert de eenzaamheid en dat

willen wij voorkomen. Doelstelling van ons is; kijken nu en in de toekomst, hoe kunnen wij onze focus

breder maken qua leeftijdsgroepen en aard van eenzaamheid. Wij blijven hierin investeren om onze

burgers terzijde te staan.

 

In toekomstige nieuwsbrieven zullen wij u iedere keer informeren over de stand van zaken van twee

standpunten.

Bericht van Nettie Paul-Ubachs
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COLUMN

Conjurus Infarctus
Kent uur miech nog? Ut Billa, uur weest waal, die vrau die durch Kirchroa broest mit d’r waan. Nit vuur de

sjpas, maar um lü tse helpe. Ich jon wieër in ut Hollendsj.

Geloof me, ik voel me de koning(in) te rijk. Want wat kan ik veel goeds doen. Ik had het natuurlijk liever

rustiger gehad, want die corona, dat vind ik maar niets. Dat is de verkeerde kroon. Een die ik liever niet op

mijn hoofd of mijn werk wil hebben. 

Maar ja, ik kan hem niet weg toveren. Bestond Harry Potter nu maar echt. Conjurus Infarctus, en de

corona is weg met deze verdwijnspreuk. Was het maar waar. 

Nu moeten we vertrouwen op de Harry Potter’s die hard hun best doen. Hard hun best doen mensen te

genezen. Hard hun best doen om een medicijn en vaccin te maken. Zij zijn net zo goed als Harry, de beste

tovenaarsleerling. 

En ik doe ook mijn best. Veel oudere en zieke mensen kunnen hun boodschappen niet meer doen. Hoe

mooi is dan het initiatief in ons mooie Kerkrade: Kirchroa tegen Corona. Daar heb ik mij meteen voor

aangemeld. Zo langzaam aan ken ik alle straten in onze stad. Zou zo ingehuurd kunnen worden als

BilaBila, de ultieme navigatie voor Kerkrade. 

Maar alle gekheid op een stokje; ik wil een stokje. Ik wil net zo’n tovenaarsstokje als Harry heeft. Ik wil ook

naar Zweinstein om het vak te leren. Wat zou dat toch prachtig zijn. Dan kon ik alle mensen beter maken

en de corona wegtoveren: Vulnera Sanentur

Als je mij niet op de weg ziet ‘broezen’, ben ik op school. Oefenen met mijn stokje.

Sjuusje, ut Broeze Billa

Bericht van Jos Hanssen

Contact
info@burgerbelangen-kerkrade.nl

06-48492059

NIEUWE WEBSITE BURGERBELANGEN KERKRADE

Onlangs heeft Burgerbelangen Kerkrade, met 10 zetels veruit de grootste fractie in de Kerkraadse

gemeenteraad, haar nieuwe website gelanceerd: www.burgerbelangen-kerkrade.nl
 

Partijvoorzitter Lucie van de Meerakker: 'Naast onze partijstandpunten, die hierop terug te vinden zijn,

kun je via deze weg ook gemakkelijk in contact komen met onze raadsleden, commissieleden, steun-

fractieleden, wethouders en ons bestuur'. 

'We leggen met deze nieuwe website ook een koppeling richting onze social mediakanalen en zullen

iedereen via deze weg op de hoogte houden over bereikte resultaten', aldus fractievoorzitter Alexander

Geers. 

 

Partijleider Tim Weijers (tevens wethouder en locoburgemeester): 'Graag blijven wij dicht bij de

Kerkraadse burgers staan, ook via de digitale weg!'

Bericht van het Bestuur


