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NIEUWSBRIEF
BURGERBELANGEN KERKRADE
Voor een bloeiend en vitaal Kerkrade

BEROEPSCOLLEGE HOLZ
PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR IEDER KIND
Mag ik even aan u voorstellen: Celine Berendse, pedagogisch
medewerker bij het ondersteuningsteam Beroepscollege
Parkstad Limburg (BcPL) Holz.

Beroepscollege Holz is een kleinschalige vmbo-school die zich
onderscheidt door bijzondere aandacht voor het kind. Ieder kind
krijgt leerstof en begeleiding op maat. Kinderen krijgen de kans
om de juiste keuze te maken en zich te ontwikkelen in hetgeen
hun interesse ligt en waar ze goed in zijn. Kennis, passie, talent en
ambitie van elke leerling; daar gaat het om.
Ondersteuningsteam

Een kijkje in de klaslokalen met Celine Berendse

Het ondersteuningsteam, waar Celine onderdeel van is, heeft als
taak kinderen te begeleiden en maatwerk te leveren. Kinderen die
extra aandacht nodig hebben. Door inzet van het team krijgen
alle kinderen de kans om hun talenten te ontplooien.
Het ondersteuningsteam bestaat uit twee coördinatoren en een
leerlingbegeleider (pedagogisch medewerker).

Het gaat om vertrouwen

Het uitgangspunt van het ondersteuningsteam is om samen met de leerling na te gaan wat een kind nodig heeft
om zich te kunnen ontwikkelen. Deze persoonlijke aanpak is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en oprechte
interesse in het kind. ‘Het is belangrijk dat je doet wat je zegt, want het gaat om vertrouwen’, aldus Celine. Met
name de leerling zelf, maar ook de ouders worden betrokken bij de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling
van het kind: alle partijen zijn verantwoordelijk.
Corona

Tijdens corona was het onderwijs thuis (online) totdat de kinderen weer gedeeltelijk naar school mochten. Wel
was er noodopvang van 9 tot 12 uur. Deze opvang bood leerlingen, die thuis geen mogelijkheid hadden om
online les te volgen, de gelegenheid om dit op school te doen. Tijdens de eerste lockdown werd met persoonlijk
contact geprobeerd leerlingen te bereiken. Als nodig werd Impuls (schoolmaatschappelijk werk) ingeschakeld.
De missie was vooral gebaseerd op het voorkomen van uitval van de kinderen.
Goed onderwijs: prioriteit in de samenleving

Burgercommissielid Anja Snijders van Burgerbelangen Kerkrade: ‘Ik heb mogen ervaren dat BcPL Holz een school
is waar men er alles aan doet om kinderen de kansen te bieden die ze nodig hebben voor hun toekomst. En dat
is waar Burgerbelangen voor staat: goed onderwijs. Want dat is en blijft een van de belangrijkste prioriteiten in
de samenleving’.
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STANDPUNTEN BURGERBELANGEN KERKRADE
Stand van zaken waar Burgerbelangen voor staat
In onze nieuwsbrief ook in deze editie weer aandacht voor 2 van onze standpunten. Hiermee zijn we in 2018
in de verkiezingen gestapt. We willen burgers laten weten hoe het ermee staat.

Standpunt: Ondernemen in Kerkrade
Burgerbelangen Kerkrade maakt zicht sterk voor ‘Ondernemen in Kerkrade’, zodat er voldoende aandacht is
voor dit thema. In dit bericht beschrijven we de aandachtspunten.
De bedrijventerreinen in Kerkrade

Bedrijven krijgen ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen van vergunningen en het contact met de
gemeente. In deze laatste staan het opnemen van participatiedeelnemers en het bieden en creëren van
leerwerkplekken centraal. Daarvoor is een re-integratieteam op lokaal niveau ontstaan.
Retail en horeca

Voor retail en horeca was veel aandacht nodig gezien alle coronamaatregelen. Wij steunen de initiatieven om
ondernemers te helpen. Er zijn ook veel contacten waarbij de plaatselijke ondernemer wordt ondersteund met
landelijke regelingen. Zo is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)’ voortvarend
ingezet. Ook staan wij volledig achter de besluiten voor uitbreiding van de terrassen en het niet betalen van
precario- en reclamebelasting voor ondernemers in 2020.
Stimuleringsregeling Kerkrade-Centrum

Veel ondernemers zijn blij met de Stimuleringsregeling Kerkrade-Centrum en maken hier ook gebruik van.
Deze regeling is de afgelopen drie jaar ontwikkeld voor Centrumplan Kerkrade. De ondernemers kunnen
daarbij voldoende steun verwachten van de centrummanager.
Mooie programma’s en activiteiten

Alle inkomsten uit de reclamebelasting van de afgelopen jaren worden door de gemeente verdubbeld. Dit geld
wordt gebruikt om mooie programma’s en activiteiten in het centrum te organiseren. Alles om de burgers te
laten genieten.
Stimuleringsregeling Aanloopstraten

Burgerbelangen Kerkrade heeft ook de totstandkoming van de Stimuleringsregeling Aanloopstraten
ondersteund. Hier lag veel nadruk op. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen als ze zich vestigen in
omringende straten van het centrum. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Kerkrade gelijke kansen krijgt.
Daarom is dit voor ondernemers een welkome ontwikkeling.

Standpunt: Een schone en veilige leefomgeving
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KNIKKERSTOEPTEGELS
VOOR DE KIDS IN
KERKRADE
INITIATIEF DOOR WETHOUDER OPGEPAKT
Onze steunfractieleden Tanja Bindels en Danny
Pouwels kwamen met een geweldig initiatief.
Namelijk op meerdere plekken in Kerkrade
knikkerstoeptegels voor de kinderen realiseren.
Ze legden het voor aan wethouder Jo Schlangen.
Hij was meteen enthousiast en heeft het verder
opgepakt.
Op korte termijn plaatst de gemeente dus op
meerdere plekken in Kerkrade
knikkerstoeptegels.
Waar? Dat is voorlopig nog een verrassing en
wordt binnenkort bekend gemaakt.

SUPERKLAS
EEN SUCCES BIJ BEROEPSCOLLEGE HOLZ
‘Superklas’ maakt als programma jongeren bewust
van hun verantwoordelijkheid respectvol met zichzelf
en elkaar om te gaan. Zowel op school als in de
samenleving.
Spel en beweging

Het programma startte in maart dit jaar en richt zich
op eerste- en tweedejaars leerlingen bij BcPL Holz
(Beroepscollege Parkstad Limburg). De uitvoering ligt
ieder jaar opnieuw bij een zevental jongerenwerkers
van Impuls. Door spel, beweging, creativiteit, filmpjes
en opdrachten werken de leerlingen aan zichzelf en
een positief groepsklimaat.
Positieve resultaten

Haste noch
wöad?

Er zijn nu al positieve resultaten geboekt. Zo leerden
tweedejaars leerlingen via het kwaliteitenspel van
elkaar ontdekken kwaliteiten te hebben, waarvan ze
eerst geen idee hadden. ‘De leerlingen ervaren dit als
positief, aangezien ze tijdens het samenwerken
rekening kunnen houden met elkaars kwaliteiten’,
aldus Mandy, jongerenwerker bij Impuls Kerkrade.
'De connectie die er is tijdens Superklas, maar ook
daarna, is heel waardevol. Leerlingen voelen zich
gehoord en angsten en zorgen worden met elkaar
gedeeld. Maar er wordt ook gelachen. En dat is
belangrijk, zeker in de huidige tijd’, vindt
trainingscoördinator Gemma.
Aandacht voor de jeugd

Een initiatief als ‘Superklas’ is bedoeld om die
leerlingen te ondersteunen die extra aandacht nodig
hebben. Hierdoor wordt jeugdzorg veel meer een
onderdeel van de hele samenleving. Aandacht voor
de jeugd staat hoog op de agenda bij
Burgerbelangen Kerkrade, die dit initiatief dan ook
ten zeerste ondersteunt.
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ÓS MODDERSPJROACH
ÓS MODDERSJPROACH NIT IN 'T
ANNASJAAF
Ós modderspjroach

Als men in de Kirchroadsjer Dieksiejoneer 2020 het
woord vót opzoekt krijgt men vrijwel een hele pagina
met zegswijzen over de vót. We hebben ze geteld en
het zijn er precies 39. Onderstaand onze top 3.
1. Deë jekke traog drieënt mit de vót wie ing
winkmölle. Dat müet nog inne bessem in vót han!
2. Zouwe vier livver jet uvver de vót kalle?
3. Wat deë in d'r kop hat, dat hatte nog lang nit in
vót
De ‘plat kallende’ Kerkradenaar geboren in of voor de
jaren 60 klinken deze zegswijzen bekend in de oren.
Als we echter onze jongere medeburgers hierover
bevragen, zal, naarmate men jonger is, de betekenis
vrijwel niet meer bekend zijn. Hoe komt dat? Hier zijn
de afgelopen jaren heel wat onderzoeken naar
gedaan. De conclusie is dat structureel vanuit de
Nederlandse overheid en het onderwijsbeleid de
dialecten verbannen zijn uit onderwijs en
maatschappij. Wat is hier het gevolg van? Vooral
Kerkradenaren tussen de 25 en 40 jaar voeden vrijwel
allemaal hun kinderen in het Nederlands op.
Simpelweg omdat dit zo hoort en zo is aangeleerd.

Onderzoek

Op 12 november 2020 ondertekenden alle
fracties een motie voor behoud en stimulering
van de Limburgse taal en specifiek het
Kirchröadsj dialekt. Het college is opgeroepen te
onderzoeken of het Kirchröadsj dialekt toe te
voegen is aan het onderwijs op basisscholen en
peuterspeelzalen. Dit in samenwerking met alle
dialectverenigingen en
scholengemeenschappen.
Eerste successen

Inmiddels zijn al de eerste successen geboekt.
Om ós plat te redden is er echter meer nodig.
Ook ouders moeten meegenomen worden in dit
onderzoek. Is thuis het dialect taboe? Dan is de
kans van slagen minder. En zeg nou zelf, wat is
er mooier als moeder weer zeurt over het
huiswerk en de repliek van de puber is ‘Zouwe
vier livver jet uvver de vót kalle?!’

Aan de slag met ons dialect

Gelukkig kwamen we er de laatste jaren achter dat
ons dialect net zoals d’r Joep óp d’r maat cultureel
erfgoed is. Dat moeten we in stand houden.
Bovendien toonden recente wetenschappelijke
onderzoeken aan dat tweetaligheid, die op zeer
jonge leeftijd is aangeleerd, leidt tot een betere
ontwikkeling van het kind. De Europese Unie en de
Nederlandse regering bestempelen de Limburgse
taal als erkende taal. Uit al deze ontwikkelingen
mogen we concluderen dat we weer aan de slag
moeten om ons dialect te laten voortbestaan.
Los ós moddersjproach nit in 't annasjaaf
kómme!
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COLUMN
OPKALEFATEREN
Ich han ut lit jezieë. Ich bin um. Ich wees ut noen. Ich weéd sjauwsjpiller. Noen wie Kirchroa Hollywood an d’r
Anstel had, is mie hats nog mieë an ut bluie. Ich jon wieër in ut Hollendsj..
Echt waar, Kerkrade is helemaal hot in tv-land en de filmwereld. Hebben jullie ook ‘De verraders’ gezien.
Kasteel Erenstein lijkt nog veel mooier dan ik het altijd voor me zag. Om bij weg te dromen. En dan is het nog
niet klaar. Straks lopen er ook nog prehistorische figuren door de Anstelvallei. Dus heb ik eens goed in de
spiegel gekeken en schrok mij een hoedje. Voor een rol als holbewoonster zou ik wel deugen nu. Dan hoef ik
ook niet veel tekst te leren.
Maar eerlijk gezegd dank ik Marc en Hugo op de blote knieën dat de kappers, visagisten en pedicuren weer
open mochten. Wat was dat nodig zeg. Echt waar, ik moest mij volledig laten opkalefateren. Geen vogels die
meer wegvliegen. Geen honden en poezen die bang wegrennen.
Acteerlessen

Na deze grondige onderhoudsbeurt gooide ik mijn geblondeerde manen over de schouder, raapte mijn moed
bij elkaar en begaf mij richting de toneelschool in Mestreech. Als ik ergens acteren kan leren, dan is het daar.
Ik was natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Maar ze zagen toch wel potentie. Komt wellicht door mijn
uitstraling. Ahum! Na heel veel oefenen met de spraak en bewegingen ging het sein op groen: ‘Billa je bent er
helemaal klaar voor’.
Ambities

Uiteraard loop ik al flink naast mijn schoenen en ambieer een rol bij GTST. Een rol naast Halina Reijn zie ik
ook al zitten. En dan niet te vergeten de zoenscene met Barry Atsma. Billa weëd wakker, de tsoep kocht uvver.
Sjun jrus van diva B roeze B illa

w!
Nieu
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info@burgerbelangen-kerkrade.nl
06-48 49 20 59

