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NIEUWSBRIEF 
BURGERBELANGEN KERKRADE

Samen verder vooruit

De coalitie wil dat iedereen kan meedoen en niemand aan de kant staat. 
Blijven opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze lokale samenleving. 
Woonoffensief starten dat dient te zorgen voor voldoende woningaanbod voor jong en oud, voor starters
en doorstromers. 
Inzetten op een integraal ouderenbeleid. 
Samen met jongeren verkennen van mogelijke verdere voorzieningen voor jongeren. 
Meer dan voorheen inzetten op burgerparticipatie, waarbij kansrijke burgerinitiatieven zullen worden
gefaciliteerd. 
Maatregelen treffen om de overlast van de klimaatverandering te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te
beperken en inzetten op verdere energietransitie.
Concept van Flexiforum ook toepassen op het naastgelegen voormalige schoolgebouw Sancta Maria.
Gedachtengoed van het programma ‘Vie, leven in beweging’ ook verankeren in de wijken van de stad. 
In het beoogde project ‘Kaalheide bruist’ wil de coalitie in nauwe samenwerking met tal van sport- en
maatschappelijke organisaties vitaliteitsvoorzieningen en woningbouw realiseren, op het terrein rondom
het gemeentelijk sportpark.
In deze bestuursperiode zal de hondenbelasting voor de 1e hond afschaffen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart jongstleden groeiden wij als Burgerbelangen van 10 naar 11 zetels
en blijven daarmee veruit de grootste partij. De ingezette koers van de vorige bestuursperiode zetten wij op

hoofdlijnen voort, maar wel met nieuwe accenten. Onze speerpunten zijn stevig verankerd in het
coalitieakkoord, dankzij onze formateur Tim Weijers en mede-onderhandelaars Huub Wiermans en Alexander
Geers. Met drie wethouders (Tim Weijers, Jo Schlangen en Alexander Geers) van Burgerbelangen Kerkrade zijn

we samen aan de slag! Daarnaast hebben we nog 12 commissieleden naast de 11 gekozen raadsleden. 
 

Hierbij een aantal punten die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord: 

Ook blijft het investeren in de wijken een belangrijk aandachtspunt in deze bestuursperiode. Het
coalitieakkoord wordt in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van november 2022 uitgewerkt in een
collegeprogramma. 

De wethouders, raadsleden, steunfractieleden, het bestuur en de raad van advies van Burgerbelangen
Kerkrade gaan vol enthousiasme de nieuwe periode in. 

Kijk voor meer informatie over de partij op: www.burgerbelangen-kerkrade.nl 

 

 

 

Burgerbelangen Kerkrade bouwt samen met de coalitiepartijen
verder aan een vitaal en uitdagend Kerkrade! 
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EERSTE VROUWELIJKE FRACTIEVOORZITTER VAN
BURGERBELANGEN KERKRADE 

In de ruim 50-jarige geschiedenis van

Burgerbelangen Kerkrade koos de fractie voor het

eerst een vrouwelijke voorzitter, namelijk Nettie
Paul-Ubachs.

Nettie heeft zich in de afgelopen vier jaar al

bewezen als gemeenteraadslid. Ook is ze zeer

betrokken op maatschappelijk vlak, waarbij

participatie bij haar hoog in het vaandel staat. Dat

iedere burger mee kan doen en denken over

maatschappelijke thema’s, vindt ze erg belangrijk.

Diversiteit spreekt haar ook erg aan; iedere burger

telt mee.

In de afgelopen periode heeft ze zich goed

voorbereid op haar rol. Zo heeft ze onder andere

de training ‘vrouwen in de politiek’ gevolgd. Want

vrouwen zijn in de politiek al jarenlang

ondervertegenwoordigd. Nettie voelt zich bij

Burgerbelangen Kerkrade erg op haar plek. 

In haar dagelijkse leven werkt Nettie als

projectmanager bij Stichting MeanderGroep Zuid-

Limburg. Een van de speerpunten is het

voortdurend verbeteren van de zorgkwaliteit.

Daarnaast was ze 13 jaar voorzitter van de Centrale

Ondernemingsraad. Haar motto hierin is:

Medezeggenschap op maat; op alle niveaus van de

werkvloer tot de gehele organisatie meebeslissen. 

Wij wensen Nettie veel succes!

VIE, LEVEN IN BEWEGING

Maandag 5 september 2022 zijn het zwembad, de

sporthal en de parkeergarage van het VIE op het

voormalige Atrium ziekenhuisterrein in gebruik

genomen. De sporthal is geschikt voor alle sporten.

De sporthal en het zwembad worden geëxploiteerd

door Optisport. Het inrichten van de openbare

buitenruimte vergt nog een aantal maanden. 

Op 1 september was de Open Dag van het VIE-

complex. Tussen de 2500 en 3000 bezoekers konden

dit prachtige sportcomplex bewonderen. Het is

indrukwekkend wat hier gepresteerd is. In het

zwembad bevinden zich een 25x15 meter

wedstrijdbad en een doelgroepenbad met beiden

een beweegbare bodem. Daarnaast is er een

speelbad en een spraypark voor de kleinste jeugd.

Verder is er een uitnodigende horecaruimte met

zicht op het zwembad. 

Het VIE-complex vormt samen met het Martin

Buberplein, de HUB en het Centrumplan het nieuwe

stadshart van onze gemeente. Het zwembad,

sporthal en de parkeergarage zijn de fysieke

elementen van VIE (een investering van 42,5 miljoen

euro). 

Het belangrijkste echter zijn de niet fysieke

elementen. Maar de circa 40 programma’s die ervoor

zorgen dat er verder wordt geïnvesteerd in

gezondheid en vitaliteit van onze inwoners en de

regio. 

Deze zijn dan ook een kolfje naar de hand van

Burgerbelangen Kerkrade. Een van onze
speerpunten is namelijk meer nadruk op
sportstimulering gericht op spelen, bewegen en
sporten. En dat is precies waar de programma’s van

VIE om draaien: Zorg, educatie, onderzoek en kennis

over voeding en bewegen.

De gemeenteraad stelt hiervoor jaarlijks 1,2 miljoen

euro beschikbaar. En dat voor een periode van 10

jaar. Het kennis- en expertisecentrum – de

InnovatieHub – fungeert als denktank en initiator van

de gezondheid- en vitaliteitsprogramma’s.
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EVEN VOORSTELLEN:

'In je eigen stad iets betekenen voor de mensen, geeft mij energie!'
 

PASPOORT ALEXANDER GEERS

Politieke partij: Burgerbelangen Kerkrade

Geboren op: 20 juli 1993

Woont in: Terwinselen

      

Portefeuille: 

Economische zaken 

Verkeer en vervoer

Openbare ruimte 

Centrummanagement 

Wijkontwikkeling en Wijkwethouder Noord

Ervaring: Ik ben acht jaar raadslid geweest. Daarnaast heb ik tot voor kort gewerkt als

bestuurs- en directieadviseur binnen de gemeente Gulpen-Wittem.

Welke persoon zou jij nog graag willen ontmoeten en waarom?
Er is niet specifiek iemand die ik zou willen ontmoeten. Ik wil zoveel mogelijk mensen

ontmoeten omdat je van iedereen iets kunt leren. Iedereen heeft iets bijzonders of unieks. 

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Ik ben niet snel écht trots. Wel probeer ik dagelijks de beste versie van mijzelf te zijn. Ook

probeer ik het maximale resultaat voor de Kerkraadse inwoners te bereiken. 

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog niet over jou?
Ik denk dat ze redelijk veel nog niet van mij weten. Neem voetbal: dat is voor mij een grote

hobby en passie. Ik heb mijn hele leven gevoetbald, maar ben onlangs gestopt omdat het

niet meer goed te combineren viel met mijn werk.

Hoe waren de eerste twee maanden als wethouder?
Het werk is heel afwisselend. Je krijgt heel veel nieuwe indrukken. Ik heb ook al veel

inspirerende mensen ontmoet. 

Wat kan de burger van je verwachten? Waar ga jij je de komende jaren sterk voor
maken?
Ik zal niks beloven wat ik niet waar kan maken. Ik zal me volledig inzetten om dingen voor

elkaar te krijgen, maar ik ga geen valse beloftes doen. Daarnaast is helder communiceren

én het snel en goed oppakken van meldingen van burgers die bij ons binnenkomen ook

een belangrijk thema. Belangrijk hierbij is dat ik als bestuurder benaderbaar ben en

opensta voor signalen uit de samenleving. 

Wat dreef jou om politiek actief te worden?
Politiek was geen issue in het ondernemersgezin waarin ik ben opgegroeid. Toch voelde ik

een politieke drive. Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik vind dat om de wereld te

verbeteren, je bij jezelf moet beginnen en ook zelf iets moet doen. 

 

De coalitie is al en poosje met veel enthousiasme aan de slag. Zowel de raad als het college. Alexander is nieuw en heeft
er veel zin in. Voor onze partij zetten Tim en Jo hun wethouderschap voort. 

Naast de andere wethouders van het college, stellen onze drie wethouders zich voor:
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'Leefbaarheid wijken en woonoffensief heeft hoge prioriteit!’
 

 

PASPOORT TIM WEIJERS

Politieke partij: Burgerbelangen Kerkrade
Geboren op: 23 september 1983
Woont in: Kerkrade Centrum 

Portefeuille: 

Ruimtelijke Ordening
Wonen
Vastgoed
Personeel & Organisatie
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade
Toerisme
Marketing & Evenementen.

 

Ervaring: Inmiddels ben ik in totaliteit al elf jaar wethouder en sinds acht jaar ook eerste

locoburgemeester. Bovendien ben ik al negen jaar partijleider van Burgerbelangen
Kerkrade, de veruit grootste partij in onze gemeente. 

Welke persoon zou jij nog graag willen ontmoeten en waarom?
Ik heb geen specifiek persoon die ik zou willen ontmoeten. Graag ontmoet ik inwoners
waarvoor we iets willen betekenen en lokaal het verschil proberen te maken. 

Op welke prestatie ben jij het meest trots?
Dat we in de afgelopen tien jaar Kerkrade samen positief hebben weten te veranderen.
Dit hebben we gedaan middels de realisatie van een groot aantal projecten in het
centrum en diverse Kerkraadse wijken. Een mooi voorbeeld hiervan is Superlocal in
Bleijerheide.  

Wat weten de inwoners van Kerkrade nog niet over jou?
Dat politiek mij vroeger saai leek en ik altijd met nee antwoordde als mensen aan mij
vroegen of ik later net als mijn vader ook de politiek in zou gaan. Ook zal minder bekend
zijn dat ik in de beperkte vrije tijd die ik heb wel eens op de racefiets spring en vrijwel
onherkenbaar door Kerkrade en omgeving rijd.

Hoe waren de eerste twee maanden als wethouder?
We hebben samen op een prettige manier een goede basis gelegd voor de komende
jaren, waarin we weer volop alle uitdagingen aan zullen gaan voor onze inwoners. 

Wat kan de burger van je verwachten? Waar ga jij je de komende jaren sterk voor
maken?
Hoogste prioriteit vanuit mijn portefeuille heeft voor mij het door ons aangekondigde
woonoffensief. Het is belangrijk dat mensen op een prettige manier in Kerkrade kunnen
wonen. Voldoende woningaanbod voor jong en oud. 

Wat dreef jou om politiek actief te worden?
Ik zag en hoorde veel mensen klagen over de politiek, maar met klagen alleen verander
je niets vanaf de zijlijn. Vandaar dat ik graag actief mijn steentje wilde bijdragen om
zaken te verbeteren en de politiek ben ingegaan.  
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‘Ik blijf me hardmaken voor onderwijs in deze stad’
 

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?
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.  

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.
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Burgerbelangen
Kerkrade
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