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NIEUWJAARSGROET BURGERBELANGEN KERKRADE

Beste mensen,

 

We kijken met z’n allen terug op een bizar jaar, waarin het coronavirus ervoor gezorgd heeft dat

gezondheid en onzekerheid voor velen een grote rol gespeeld hebben. 

 

Desondanks hebben we afgelopen jaar toch weer ‘flink aan de weg getimmerd’ in Kerkrade! 

 

Zo is het voormalige Campusgebouw in Kerkrade-West, na de renovatie omgeturnd naar Flexiforum. 

Het gebouw heeft na jarenlange leegstand een nieuwe invulling gekregen. De thema’s leren, werken en

leven staan centraal en inmiddels is een groot deel van de ruimtes verhuurd.

 

Met het bijzondere project Superlocal in Bleijerheide hebben we de prestigieuze Europese ‘Innovation in

Politics Award 2020’ in de categorie ecologie gewonnen. De prijs toont de kracht van samenwerking aan

en de vernieuwingsdrang die we ons daarin opleggen. Superlocal draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk

en wordt ook ver buiten onze regio gezien en gewaardeerd. 

 

Center Court is omgedoopt tot ‘Vie-leven in beweging’. Naast de bouw van het fysieke gedeelte achter het

raadhuis wordt, onder leiding van collega-wethouder Wiermans, ook nadrukkelijk gewerkt aan de

inhoudelijke invulling van het sociaal programma. 

 

Verder wordt, onder de bezielende aanvoering van collega-wethouder Schlangen, gewerkt aan een

terugkeer van volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade. Als dit gaat lukken, zou dat natuurlijk op

meerdere fronten een zeer positieve ontwikkeling kunnen betekenen. 

De gebiedsontwikkeling Rolduckerveld is in volle gang, waarbij we zowel fysiek als sociaal aan de slag zijn gegaan in

deze wijk.

Vanuit de regelgeving hebben we meer ruimte gecreëerd voor woningbouw, zodat invulling kan worden

gegeven aan de vraag die er is vanuit diverse doelgroepen en waarbij “de juiste woning op de juiste plek”

het uitgangspunt is.

 

Ondanks de omstandigheden, die zoals het er nu naar uitziet voorlopig nog verre van optimaal zullen zijn,

blijven we ook in het nieuwe jaar vol passie en enthousiasme aan de slag gaan voor jullie als inwoners. 

 

Ik wens jullie een gelukkig en gezond 2021! 

 

Tim Weijers

Wethouder & locoburgemeester

Partijleider Burgerbelangen Kerkrade

NIEUWSBRIEF
BURGERBELANGEN KERKRADE

Kerkrade bloeit
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IN THE SPOTLIGHT

De actie ‘Wij helpen elkaar’ is een initiatief van

Jan Smeets, ondernemer (Smebo) in Kerkrade.

Hij deelde zijn idee met twee andere Kerkraadse

ondernemers en samen richtten zij een stichting

op. Doel van de stichting is de door

coronamaatregelen getroffen ondernemers

financieel te steunen. Dit geld komt van de

ondernemers die geen last hebben van de

coronamaatregelen. En van burgers die geld

willen doneren. 

Burgerbelangen Kerkrade staat dicht bij de

burgers en wil dit graag uitdragen. Toen Tim

Weijers (partijleider) dan ook van de actie

hoorde, nam hij meteen contact op met

fractievoorzitter Alexander Geers en

partijvoorzitter Lucie van de Meerakker,

Vervolgens werd dit voorstel gedaan bij de

fractieleden en ook zij omarmden meteen het

voorstel om een mooie donatie te doen. Lucie

nam contact op met Jan Smeets en deze was

zeer ontroerd en heel erg enthousiast door deze

mededeling. 

 

Burgerbelangen doneerde al vaker. Met name in

2019, het jaar waarin Burgerbelangen Kerkrade

50 jaar bestond, ontving een zestal stichtingen

(goede doelen) een mooi bedrag.

Overigens doen de raadsleden en wethouders

van Burgerbelangen maandelijks een schenking

in de partijkas waaruit donaties worden betaald.

 

Wij hopen dat ook burgers deze actie

ondersteunen en doneren. 

 

Het interview van Jan Smeets en Lucie van de

Meerakker is te zien op de facebookpagina van

‘Wij helpen elkaar’. Link:

www.facebook.com/wijhelpenelkaarkerkrade

ACTIE WIJ HELPEN ELKAAR

EEN HERSENKRAKER VOOR EEN
GOED DOEL

Wie denkt er niet graag terug aan het spelen van

memory met vrienden of familie? Hét geheugenspel

voor jong en oud, waarbij iedereen plezier beleeft.

Memory combineren met Beleef Kerkrade is een idee

van Marion Puts, een bevlogen inwoonster van

Kerkrade met hart voor de stad. 

Het idee ontstond tijdens een radioprogramma

waarin men aandacht vroeg voor dementie en het

herkennen van foto’s en afbeeldingen. Het spelen van

memory is zeer geschikt voor mensen met een lichte

vorm van dementie. Reden te meer om het Beleef

Kerkrade Memoryspel als donatie aan te bieden aan

de Kerkraadse verzorgingshuizen en complexen met

dagbesteding.

 

Met haar idee slaat Marion twee vliegen in een klap.

Er is aandacht voor het spelen van een spel en de

stad Kerkrade komt in beeld. Het spel bestaat uit 25

prachtige afbeeldingen die afkomstig zijn uit de

fotowedstrijd Beleef Kerkrade. Voor het spel werden

meer dan 200 foto’s beoordeeld. Daarbij werd er

gelet op variatie in thema’s zoals cultuur, carnaval,

kunst, architectuur en de omgeving. Allemaal

afbeeldingen die in het geheugen blijven, zeker door

deze prachtige foto’s.

 

Om dit te realiseren sloeg Marion de handen ineen

met meerdere partijen. Onder andere met Mark

Meijer en Dennis Eggen namens Tafelronde 171

Kerkrade. Bijzonder is dat dit het eerste gezamenlijke

project is geworden van alle serviceclubs die

Kerkrade rijk is: Tafelronde, Kiwanis Kerkrade

Landgraaf, Lions club Kerkrade, Rotary Kerkrade,

Rotary Eurode en Ladies Circle Parkstad. ‘Tafelaar’

Jan-Willem Buck ontwierp en produceerde het spel.

Mede door steun van de gemeente is het Beleef

Kerkrade Memoryspel een feit. 

De opbrengst van het spel komt ten goede aan een

lokaal project in Kerkrade.

 

Het spel kost € 7,99 en is te bestellen via 
www.beleefkerkrade.nl en
www.rondetafelkerkrade.nl

BELEEF KERKRADE 
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AANDACHT VOOR STANDPUNTEN BURGERBELANGEN KERKRADE

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven willen we in onze nieuwsbrieven aandacht geven aan 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 twee standpunten:

Veiligheid voor alle burgers in Kerkrade
Burgerbelangen maakt zich sterk voor veiligheid van alle burgers in Kerkrade. Het is een van onze

speerpunten. Ondanks dat er continu wordt gewerkt aan het vergroten van de veiligheid van de inwoners,

bleek uit recentelijk onderzoek dat een groot aantal inwoners zich toch onveilig voelt. 

 

Zo baart woonoverlast ons bijvoorbeeld zorgen. Soms blijft een probleem na bemiddeling liggen.

Hierdoor ondervinden de betrokken bewoners weinig of geen woongenot meer. In het ergste geval zijn ze

genoodzaakt te verhuizen. Dat moet natuurlijk voorkomen worden. 

 

Burgerbelangen laat dan ook geen mogelijkheid onbenut om de knelpunten te benoemen en erop toe te

zien dat er actie wordt ondernomen. Ook oefent de fractie Burgerbelangen constant druk uit richting de

overheid en verantwoordelijken om de veiligheid in onze stad en regio te optimaliseren. 

 

Wij blijven ons ook sterk maken voor veiligheid door continu in gesprek te blijven met de Burgemeester.

Zij erkent de problematiek en er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit aan te pakken.

 

Tip: download en gebruik de app van Burgernet (www.burgernet.nl). Hiermee draagt u bij aan een

veiliger Kerkrade. Wij juichen het gebruik van de app, net als de burgemeester, zeer toe. 

 

Een boom voor het leven
Een ander speerpunt van Burgerbelangen is het aantrekkelijker maken van onze stad. Een opmerkelijk

initiatief hierin is het door Burgerbelangen in het leven geroepen Levensbomenbos.

 

Het Levensbomenbos is geen park met de daarbij behorende voorzieningen, maar ademt rust en stilte.

Het bos is een plek met loof- en fruitbomen waar herinneringen voort kunnen leven. Een bijzonder

aandenken dat groeit en ieder jaar opnieuw opbloeit. 

 

Na het Levensbomenbos op het plateau tussen de Hamstraat en Parallelweg wordt er een tweede

Levensbomenbos geplant in het gebied Holzkuil. Het nieuwe Levensbomenbos Holzkuil zal straks te

vinden zijn op een voormalig stuk weidegrond achter het terrein van tuincentrum Peschen, nabij de

Haanraderstraat. De Levensbomenlaan wordt een verbindingsroute tussen de Eygelshovergracht en de

Tichelstraat. 

Alle bomen zijn verkocht. Het is dus niet meer mogelijk een boom te adopteren. Door de gevolgen van

corona is het plaatsen van de bomen aan de Holzkuil met een jaar uitgesteld.

TWEE STANDPUNTEN VAN BURGERBELANGEN UITGELICHT
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ACTIE JASSEN VOOR HET GOEDE DOEL

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en goede doelen zijn, zeker tijdens corona, activiteiten die bijdragen aan het

welzijn van onze hulpbehoevende medemens. 

 

In Kerkrade is er steeds meer aandacht voor ‘dicht bij huis’ goede doelen. Zo was er afgelopen november

de actie ‘Geef een jas, verwarm een hart’. In heel Limburg werden winterjassen ingezameld voor daklozen

en anderen die het zonder winterjas moeten stellen. Wethouder Wiermans onderstreepte het belang van

deze actie en verleende namens gemeente Kerkrade medewerking in de vorm van facilitaire

ondersteuning en verzamellocaties. 

 

Een ander bijzonder initiatief was de speelgoedactie in Bleijerheide. Initiator Maurice de Bruijn heeft

samen met KVC-Oranje en Buurtvereniging de Bouwerwei speelgoed verzameld, gerepareerd, ingepakt en

vervolgens cadeau gedaan aan minderbedeelde gezinnen met kinderen. 

 

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en goede doelen staan in Kerkrade hoog in het vaandel. Voor deze

acties zetten vrijwilligers zich in. Dat zijn de mensen die het vanzelfsprekend vinden, die in de schaduw

acteren en zich bescheiden opstellen. 

 

Er zijn veel initiatieven waarbij mensen zich belangeloos inzetten voor de minder bedeelden. Zo maakt

Gemeente Kerkrade voor het georganiseerde vrijwilligerswerk bijvoorbeeld gebruik van de

vrijwilligersbank Parkstad. Vrijwilligers kunnen zich hier melden en solliciteren op vrijwilligersvacatures bij

verenigingen enzovoorts. Ook hulpvragers kunnen zich melden. Meer informatie hierover is te vinden via

www.vrijwilligerswerkparkstad.nl
 

Mantelzorg is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij mensen zich langdurig en onbetaald voor een

familielid of bekende inzetten. Voor hulpbehoevenden. In veel gevallen gaat het om de zorg voor

personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. De meeste mensen vinden het

bieden van deze hulp vanzelfsprekend. 

Het verzorgen van iemand die je liefhebt is zwaar en gaat soms ten koste van het welzijn van de

mantelzorger. Kerkrade heeft daarom enige jaren geleden het mantelzorgcompliment geïntroduceerd.

Geregistreerde mantelzorgers kunnen jaarlijks een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment. 

Ze ontvangen als dank voor de inzet een kleine financiële vergoeding. Hiermee benadrukt onze gemeente

dat ze deze vorm van vrijwilligerswerk zeer waardeert.

 

Burgerbelangen vindt al deze acties niet vanzelfsprekend en geeft dan ook een dikke pluim aan

alle vrijwilligers die zich weer eens belangeloos hebben ingezet. Allemaal hartelijk dank!

KERKRADE STEEDS MEER AANDACHT VOOR ‘DICHT BIJ HUIS’ GOEDE DOELEN
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WAARDERING TIJDENS CORONA
IN KERKRADE

Burgerbelangen spreekt haar waardering uit voor

de ondernemers, zorgpersoneel en burgers in

Kerkrade. 

In deze rare tijd van corona hebben heel veel

mensen het zwaar, onder andere de ouderen, de

jeugd en het zorgpersoneel. Extra zwaar is het

voor de ondernemers. Velen van hen kunnen hun

zaak nu niet openhouden en verliezen daardoor

inkomen. Inkomen waar ze van moeten leven en

waarmee ze het liefst willen investeren. Gelukkig

zijn er veel creatieve initiatieven en toont men

daadkracht. Een van de initiatieven werd door

onze partij ondersteund, zoals in deze nieuwsbrief

te lezen valt.

 

Wij hopen voor hen en ieder ander dat er snel een

einde aan komt aan deze periode. Gewoon

weer betere tijden! Houd vol!

EEN DIKKE PLUIM!

SUPER LOCAL ‘THE INNOVATION
IN POLITICS AWARD

Het project SUPERLOCAL ‘Super Circular Estate’ in

Bleijerheide heeft de ‘Innovation in Politics Award

2020’ gewonnen. Met deze prijs krijgt het project de

erkenning van het meest innovatieve project in de

categorie Ecology.

 

De ‘Innovation in Politics Award’ wordt uitgereikt

door het Innovation in Politics Institute. Ieder jaar

wordt er door een jury van 1058 juryleden uit 47

landen een winnaar gekozen. Dit jaar was dit het

Kerkraadse project SUPERLOCAL. Dit circulaire

bouwproject staat in het teken van duurzaamheid en

bewonersparticipatie. 

Er worden zo veel mogelijk materialen van

voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van

de nieuwe woningen en de aanleg van de openbare

ruimte. In totaal komen er 130 nieuwe betaalbare

huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor

bewoners en omwonenden en een waterkringloop

die regenwater opvangt en zuivert.

 

‘De prijs is een mooie bekroning voor de uitstekende

samenwerking en vernieuwingsdrang die we met z’n

allen getoond hebben. Met gepaste trots zien we dat

dit bijzondere project, dat in Bleijerheide ook

bijdraagt aan de leefbaarheid van deze wijk, ook ver

buiten onze regio gezien en gewaardeerd wordt’

aldus onze partijleider en verantwoordelijk

wethouder Tim Weijers. ‘Het is fantastisch dat we als

Kerkrade met SUPERLOCAL een dergelijke

prestigieuze prijs hebben gewonnen'. 

'Dit laat zien dat we als stad met de juiste dingen

bezig zijn en we als kleine stad grote dingen kunnen

bereiken. Daar mogen we trots op zijn’, aldus

fractievoorzitter Alexander Geers.

ERKENNING VOOR KERKRADE 
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UIT HET LEVEN GEGREPEN VAN EEN RAADS- OF COMMISSIELID

Mijn naam is Raoul Vinken en namens Burgerbelangen Kerkrade 

ben ik burgercommissielid in de Raadscommissie Grondgebied en 

Economische Zaken. Een van de mooiste projecten het afgelopen 

jaar was voor mij persoonlijk SUPERLOCAL.

 

SUPERLOCAL houdt in dat de gemeente het verloederde gebied aan 

de Vroenstraat in Bleijerheide herstructureert. Duurzaamheid staat 

daarbij hoog in het vaandel bij de gemeente, maar ook bij onze partij. 

Zo worden materialen van gesloopte woningen en/of flats hergebruikt. 

Daarnaast hebben de drie proefwoningen een gesloten waterkringloop. 

Op en top duurzaamheid! Daarbij komt dat de lage huurprijs in 

combinatie met de hoge kwaliteit de woningen voor elke beurs 

betaalbaar en toegankelijk maakt.

 

Voor Burgerbelangen is het uiterst belangrijk dat er ook wordt geïnvesteerd in de wijken (zie ook ons

partijprogramma). Wij zijn dan ook blij met deze ontwikkelingen en verheugd dat er door middel van een

dergelijk kwalitatief hoogwaardig project wordt geïnvesteerd in de wijk Bleijerheide. En als we kijken wat

het project de gemeente onder de streep kost, is dit een unieke en relatief ‘goedkope’ kans om dit gebied

klaar te stomen voor de toekomst en te gebruiken als uithangbord voor Kerkrade.

 

Wel hebben we als Burgerbelangen in de commissie onze zorgen geuit over het aanbod van de

parkeergelegenheid in dit gebied. Deze was gering en mocht wat ons betreft uitgebreid worden.

Aandacht vanuit onze partij leidde er uiteindelijk toe dat er een twintigtal extra parkeerplekken wordt

gerealiseerd.

 

'Al met al een project waar we als Burgerbelangen, samen met de verantwoordelijke wethouders, heel erg

trots op zijn. Het is een uniek concept voor de regio, voor Nederland en zelfs in Europa. Dit project viel

niet voor niets in de prijzen', aldus Raoul Vinken.

UIT HET LEVEN VAN BURGERCOMMISSIELID RAOUL VINKEN
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COLUMN

Mie hats bluit 

Wat hauw ich dat effe nüedieg in dis jekke tsiet; milletsien van d’r dr. Love. Effe jet rouw, lankewèg op d’r

sofa. Jenisse van de leefde en nog mieë. Ich jon wieër in ut Hollendsj.

 

Het was zwijmelen ten top. Wat is dat toch mooi, die liefde. Robert ten Brink heeft op kerstavond de

mooiste baan van de wereld. Mocht hij ermee stoppen, ga ik meteen solliciteren. Ik zie het al in grote

letters voor mij; All you need is love, gepresenteerd door Bila Love. Al die verliefde mensen bij elkaar

brengen. Wat een wauw-gevoel. Ik weet zeker dat ik het niet droog zal houden. Meerdere dozen tissues

zullen nodig zijn. Thuis op de bank word ik omringd door met tranenvocht doordrenkte papieren

zakdoeken. Ik denk dat ik maar beter niet solliciteer, bang dat ik tijdens de tv-opnames een zwembad vul

met mijn gejank.

 

Over tv-opnames gesproken. Hebben jullie het ook gezien? Wat kwam ons mooie Zuid-Limburg toch

prachtig in beeld. En dan mocht het geweldige Kerkrade natuurlijk niet ontbreken. Als je het op televisie

ziet, waardeer je het nog meer. Ik zag d’r Joep op d’r Maat, het sprookjesachtige Rolduc en de

wonderschone Anstelvallei met het mooi gerestaureerde Nieuw-Ehrenstein in beeld. Kirchroa is jeweun

ram sjun. 

 

Ik zag ook de stoomtrein. Het was alsof ik naar een Harry Potterfilm keek, naar de Hogwarts Express. 

En dan een stukje onvolprezen cultuur van Limburg. Muziek en schoten van de schutterij begeleid door de

trotse vendeliers van het St. Catharinagilde. En zag ik dat goed? De nestor van Burgerbelangen zwierend

en zwaaiend met een vendel?!

Hoe ik ook genoot van deze Zuid-Limburg-promotie, van de Toscane in Nederland, ik moest ook wel

lachen. Robert zou zomaar Victor Mids kunnen vervangen. Het was wel een beetje mindf*ck. Een van de

geliefden liep via de Anstelvallei zo Château Neercanne binnen. Dat zien wij Limburgers natuurlijk. 

De toeristen zal het weinig boeien. Die zien alleen hoe mooi het hier is. Wij hoeven eigenlijk niet op

vakantie te gaan. Wij wonen in een heel mooie streek. Bij die gedachte ga ik weer zwijmelen. Dat stukje

positiviteit had ik even nodig.

 

Sjuusje, ut Broeze Billa

ALL YOU NEED IS KIRCHROA

ANGERHOAVE METER, 
JEVELLES....
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TIP VAN DE MAAND
OVERZICHT PINAPPARATEN IN ALLE WIJKEN VAN KERKRADE

Contact
info@burgerbelangen-kerkrade.nl

06-48492059


