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KERSTGROET

December 2021, de mooie maand van kerstverlichting, kerstversieringen, cadeaus en kerstdiners. Maar ook de

maand van de donkere en koude dagen vóór Kerst....

PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR IEDER KIND

NIEUWSBRIEF 
BURGERBELANGEN KERKRADE

Voor een bloeiend en vitaal Kerkrade

Op 16 december openden partijvoorzitter

Lucie Van de Meerakker, wethouder &

locoburgemeester Tim Weijers (lijsttrekker),

wethouder Jo Schlangen (running mate) en

fractievoorzitter Alexander Geers het ‘huis’

officieel. 

Het pand waarin voorheen slagerij Mickartz

gevestigd was (Markt 40 Kerkrade-centrum)

zal in aanloop naar de gemeenteraads-

verkiezingen, die op 16 maart 2022

plaatsvinden, fungeren als ‘open huis’ waar

Kerkraadse burgers terecht kunnen met

vragen, opmerkingen en suggesties.

Het is daarmee een aanvulling op het spreekuur, dat maandelijks op iedere derde donderdag(avond) in alle

Kerkraadse wijken plaatsvindt of digitaal op basis van coronamaatregelen.

Wanneer open?
Het BurgerbelangenHuis is vooralsnog vanaf 14 januari 2022 (gelet op de recente maatregelen) wekelijks open op

donderdag van 12.00 tot 15.30 uur, vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur (m.u.v.

feestdagen). Daarnaast kan men een afspraak inplannen via: 06-54393480 of info@burgerbelangen-kerkrade.nl.

Samen verder vooruit
Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 veruit de grootste partij

met 10 raadszetels en levert momenteel 3 wethouders. De partij wil graag de komende jaren haar ingezette

koers, onder de noemer samen verder vooruit voortzetten en dicht bij de burgers blijven staan. Dit doen we met

50 kandidaten uit alle Kerkraadse wijken. Meer informatie over de partij is te vinden op: www.burgerbelangen-

kerkrade.nl. 

 

BURGERBELANGENHUIS GEOPEND MARKT KERKRADE
BURGERBELANGEN KERKRADE VESTIGDE VOOR DE KERKRAADSE INWONERS HET BURGERBELANGENHUIS OP DE MARKT IN KERKRADE

Voor iedereen moet dit een speciale tijd zijn. Echter door het coronavirus, dat nog steeds rondwaart, zijn er nog

steeds veel mensen ziek. Velen van ons hebben in de afgelopen periode waarschijnlijk een dierbare verloren.

Wij staan dan ook stil bij de mensen die het moeilijk hebben en moedeloos zijn. Wij denken aan hen.

 

Onze aandacht gaat ook uit naar de gezinnen met kinderen die in armoede leven. Wij willen hun graag een

hart onder de riem steken en veel positiviteit met mooie warme en sfeervolle kerstdagen wensen.
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‘ALS JE GELOOFT IN JEZELF, IS ALLES
MOGELIJK’ 

Oktober jongstleden kregen de leerlingen van groep 7 en 8

van basisschool De Schakel in Kerkrade gastles van twee

bevlogen raadsleden. Jill Koenen, de coördinator van het

programma IMC Basis Kerkrade, benaderde hiervoor Bjorn

Oerlemans en Angelique Moberts-Lenzen van

Burgerbelangen Kerkrade. 

IMC Basis is een programma dat leerlingen van groep 7 en

8 helpt na te denken over hun toekomst. Hiervoor krijgen

ze les van gastdocenten. Het wordt gesponsord door de

naamgever IMC Financial Markets en Postcodeloterij.

De leerlingen waren in die periode bezig met het vak

journalistiek. Tijdens de eerste les kregen de leerlingen van

doorgewinterde journalisten geleerd hoe je goede vragen

stelt, welke bronnen betrouwbaar zijn en hoe je je beleefd

kritisch kunt opstellen. De leerlingen waren dus goed

voorbereid op het bezoek van Angelique en Bjorn. 

Zowel Angelique als Bjorn deelden hun tot dan toe

opgedane levenswijsheden. Ze inspireerden de leerlingen

en beantwoordden tientallen vragen die werden gesteld

over hun werk, gedachtes en leven. 

Het was prachtig om te zien hoe beide

gastdocenten in alle eerlijkheid ingingen op de

vragen van de enthousiaste leerlingen. Er was

wederzijds respect en de leerlingen waardeerden

de betrokkenheid van Angelique en Bjorn. Ze

stelden niet alleen vragen aan beiden, maar

deelden ook graag hun eigen verhalen, meningen

en belevingen. 

De onderwerpen die klassikaal besproken werden,

waren divers. Zo gingen de leerlingen bij Bjorn in

de les aan de slag met het ontwerpen van een

speelpleintje en spraken over een middelbare

school in Kerkrade. 

In de groep van Angelique ging het over het

ontwikkelen van zelfvertrouwen. Ze verdiepte de

les door een oefening met de leerlingen te doen;

hoe kun je iets bereiken zonder een ander of jezelf

in de weg te zitten? 

In beide klassen ontstonden mooie dialogen over

de wijk en kwamen leerlingen zelfs met een aantal

suggesties. Deze ervaring nemen de leerlingen

mee in hun leven en ze verheugen zich op een

weerzien met Angelique en Bjorn. 

Tot slot kregen alle leerlingen namens

Burgerbelangen Kerkrade een presentje: een

zakje knikkers! Dit zorgde voor blijde gezichten.

Hun dag kon niet meer stuk. 

‘DOE WAT JE LEUK VINDT EN VOLG JE DROMEN’ 
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DE KRACHT VAN TAAL EN MEEDOEN

Ongeveer een kwart van de inwoners van Kerkrade heeft

moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat is best veel. 

Lezen en schrijven zijn belangrijk als men doelen wil bereiken

en kennis en mogelijkheden wil ontwikkelen. Neem

bijvoorbeeld het schrijven van een brief of het (voor)lezen van

een boek. Of het werken met de computer. Geletterdheid

zorgt ervoor dat men weer mee kan doen in de maatschappij.

Samen met Stichting Lezen en Schrijven, Vista college, Impuls

en de bibliotheek zet Gemeente Kerkrade zich in om

laaggeletterdheid te bestrijden.

EMPOWERMENT VOOR VROUWEN

Deze gezamenlijke aanpak werpt inmiddels zijn vruchten af. Zo is er bijvoorbeeld het project Empowerment voor

vrouwen. Een project waarin vrouwen in de bijstand de kans krijgen om te ontdekken waar hun talenten en

interesses liggen. 

Vrouwen die de eerste Empowerment training achter de rug hebben willen graag verder gaan met de

vervolgtraining. Ze hebben ontdekt dat ze tot meer in staat zijn. Sommigen van hen willen na de training gebruik

maken van een gratis taalcoach of deelnemen aan het taalcafé. En voor een enkeling ligt zelfs een opleiding of

cursus in het verschiet. 

‘Meedoen aan dit traject betekent voor de vrouwen dat ze ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun talenten

liggen. Ook betekent meedoen voor velen het doorbreken van de eenzaamheid. En zo snijdt het mes dus aan twee

kanten’, aldus Anja Snijders (burgercommissielid).

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ LIVE&BE 
IN KERKRADE

Bjorn Oerlemans (raadslid) en Jill Koenen (steunfractielid)

namen onlangs een kijkje in de keuken van Live&Be. Live&Be

ligt in het centrum van Kerkrade en biedt woonmogelijkheid

voor (internationale) studenten en young professionals. 

De studio’s zijn ingericht met een eigen keuken, badkamer en

veel extra's op de begane grond. Zo bevindt zich daar een

verlengstuk van de woonkamer, waar gestudeerd of gewerkt

kan worden. 

KERKRADE OP DE KAART VOOR YOUNG PROFESSIONALS

Maar ook een potje tafelvoetballen of schaken in de gameroom is mogelijk. En er is ook een sportschool. Bjorn en

Jill spraken met verschillende bewoners (studenten) en vroegen naar hun woongenot en beleving in Kerkrade. Er is

niets dan lof onder de bewoners. ‘Alles wat ik nodig heb om te leven is om de hoek en de mede-bewoners zijn

gezellig. We organiseren vaker een event met en voor de bewoners van Live&Be’, aldus Marjolein (bewoonster). 

Wesley Bisschops, community manager, geeft aan dat er enorme behoefte is aan uitbreiding, vanwege veel aan-

vragen en een lange wachtlijst. ‘De service en de warme ontvangst van Wesley was top. En de kers op de taart waren

de gesprekken met bewoners die lovend zijn over os sjun Kirchroa’, zegt Jill.

Een van onze standpunten is zorgen voor interessant woon- en voorzieningenaanbod voor jongeren. Met Live&Be zet

Kerkrade zich zeker op de kaart voor studenten en young professionals.
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Burgerbelangen
Kerkrade

Wij blijven ons inzetten voor het beschermen van de zwaksten en meest kwetsbaren in de Kerkraadse

samenleving, waarbij wij hebben opgeroepen om dit jaar nog iets extra's te doen voor kinderen in armoede.

Wij staan volledig achter volwaardig voorgezet onderwijs in Kerkrade, 'Het Martin Buber'. 

Wij blijven ons verder inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid van jongeren en ouderen.

Wij blijven investeren in de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. Hiervoor zijn miljoenen gereserveerd

aan de hand van Vie Leven in beweging.

Wij blijven investeren in bloeiende en leefbare wijken. We zijn dan ook trots op de unieke projecten in de

wijken.

Wij vinden duurzaamheid belangrijk. We zijn voorstanders van een zonnepanelenproject. Verder willen we

dat er een regeling komt waarmee inwoners geholpen worden bij het verduurzamen van hun eigen woning.

Geen windmolens zonder breed draagvlak bij inwoners!

Wij blijven investeren in goed onderhouden groenvoorzieningen.

Wij zijn voor veiligheid in de wijken en het centrum. We blijven investeren in zichtbare en benaderbare

handhaving.

Wij blijven zorgen voor voldoende geschikte koop- en huurwoningen.

De lasten voor de inwoners lopen niet verder op.

Tijdens de algemene beschouwingen gaf onze fractievoorzitter 
Alexander Geers aan wat voor Burgerbelangen 

de 10 belangrijke punten zijn voor het komende jaar:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CONTACT
info@burgerbelangen-kerkrade.nl

06-48 49 20 59

10 BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR VOLGENDE JAAR VAN BURGERBELANGEN
KERKRADE
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COLUMN

Hallo allenui, hei bin ich werm. Is toch al uh tsietsje jeleie wa. Wat enne jedeuns wa, deë hoddele corona. Ich bin

ram vuurzichtieg. Ich jon wier in ut Hollendsj.

Jullie zijn het vast en zeker met mij eens dat we in een hele rare tijd leven. Het werkt op je gemoed. Maar we

moeten ook verder, de schouders eronder. De neus vooruit en niet omkijken. We komen er wel. Geloof mij maar.

Ooit kunnen we weer met z’n allen op onze prachtige Markt genieten van een hapje en een drankje. Luidkeels

zingen en dansen met elkaar. Misschien wel een optocht? Wie weet…. 

In de flow

We zitten in Kerkrade wel al in een geweldige flow. We winnen de ene prijs na de andere. Superlocal viel al

eerder Europees in de prijzen. Nog maar pas werd de bieb in de Hub de beste bibliotheek van Nederland. Dan

kan Discovery Museum niet achterblijven. Het mag zich het meest kindvriendelijke museum van Nederland

noemen. GaiaZoo viel ook al heel vaak in de prijzen en zal dat wellicht in de toekomst ook weer doen. Nog maar

pas viel kasteel Hoensbroek in de prijzen. Dus onze buren kunnen er ook iets van ;-)

Ik voel me echt trots als Kirchroadsjer. Ja echt, ik ga ervan naast mijn schoenen lopen en moet uitkijken dat ik

mijn hoofd niet stoot in mijn auto. Straks zal Vie, naast de aandacht op tv, wellicht ook in de prijzen gaan vallen.

Let maar op.

En dan Roda…tja

Daar wil het nog niet zo vlotten. Ze hebben met Bryan Limbombe wel raak geschoten. Alleen zijn achternaam al.

Zeg maar: d’r bomber van Limburg. We zullen met ons voetbalclubje nog effe geduld moeten hebben, denk ik.

We sturen de selectie naar de bieb en Discovery Museum. En we laten zien hoe goed we bezig zijn met bouwen.

Dan weet ik zeker dat zij ook in de flow komen en in de prijzen gaan vallen.

Sjun jrus van diva Broeze Billa

NEËVE DE SJONG LOFE

Digitaal en/of telefonisch spreekuur 
Door de nieuwe maatregelen is het niet mogelijk om de spreekuren in de wijken door te laten gaan,

Daarvoor in de plaats houden wij elke derde donderdag van de maand tussen 19 en 20 uur digitaal

spreekuur.

 

Hebt u een vraag of suggestie of wilt u gewoon even praten? Stuur dan een bericht via Facebook. U

kunt ook mailen naar: 

info@burgerbelangen-kerkrade.nl 
of bellen naar 06 48 49 20 59


