
Doelstelling 

Een reële doelstelling voor ons zou zijn dat Kerkrade beter presteert dan de directe regio en een 
voorbeeldfunctie krijgt. De beste van Limburg of Nederland te worden lijkt ons, gelet op de 
bevolkingssamenstelling vooralsnog geen realistisch doel. 

Daarnaast vinden we het enorm belangrijk dat bewoners geleerd wordt om zelfstandig hun eigen 
kracht te benutten en minder afhankelijk worden van allerlei instanties. 

Gezondheid, kennis en kansen voor een betere toekomst 

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gaat dat deel van onze jongeren, dat die mogelijkheid geboden 
kreeg, studeren aan universiteiten. Waren dat in eerste instantie de kinderen van de mijnbeambten 
en middenstanders, later werd dit door invoering van de studiefinanciering een nog grotere groep. 
Grote groepen jongeren gingen studeren in met name het katholieke Nijmegen. Eenmaal gesetteld in 
de stad keerden slechts enkele terug naar hun geboortedorp. De komst van de Rijksuniversiteit 
Limburg heeft daar geen positieve verandering in kunnen brengen, met name omdat men zich blijft 
focussen op zoveel mogelijk buitenlandse studenten. Wat achter blijft zijn de ouderen en de 
jongeren waarvan het overgrote deel met een lagere of geen opleiding. Wat in de praktijk resulteert 
in een laag of helemaal geen inkomen en hoge zorgkosten. Een veel te groot deel van onze 
samenleving leeft van uitkeringen zoals bijstand, WAO, Wajong enz. aangevuld met toeslagen en 
extraatjes, waardoor werken niet meer loont. Alle niet-studentensteden kampen met deze 
problematiek zo ook Kerkrade. Onze opgave zou moeten zijn hoe kunnen we zorgen dat hoger 
opgeleide jongeren in de stad blijven of terugkeren en hoe kunnen we het thans in Kerkrade 
wonende niet-werkende deel, jonger dan 60 jaar, weer gezond aan het werk krijgen. 

Hoe krijgen we een groter deel van de hoger opgeleide jongeren in Kerkrade? 
-Starten of huisvesten van specifieke beroepsopleidingen op HBO en universitair niveau in Rolduc of 
Campus Kerkrade-West. 
-Betaalbare nieuwbouw koopwoningen voor starters en doorstromers. 
-Aanleg glasvezelnetwerk voor snel internet. 
-Geen sociale woningen meer toewijzen aan niet-inwoners met inkomen <120% van minimumloon. 

Hoe krijgen we niet-werkenden weer gezond? 
-Gratis sportvoorzieningen op loopafstand van de woning. 
-Versterken van de bestaande sportverenigingen. 
-Organiseren van buurtsport (wandelen, fietsen, straatvoetbal) 
-actief begeleiden van mensen met overgewicht door gezondheidscentra en fysiotherapeuten. 
-bewoners bewust maken van hun ongezonde leefstijl. 
-als plaatselijke overheid terughoudend zijn met het stimuleren van activiteiten waarbij het nuttigen 
van grote hoeveelheden drank een belangrijke plaats innemen. 
-aanpakken schuldenproblematiek, afbouw van groot aantal bewindvoeringen. 

Hoe krijgen we niet-werkenden weer aan het werk? 
-actief begeleiden van mensen met bijstand naar werk. Ook de mensen die daar al jaren gebruik van 
maken. 
-Alle instromers meteen aan het werk zetten (geen uitzonderingen meer) 



-geen werk dan verplicht op cursus en verplicht participeren om arbeidsritme te krijgen/houden. 
-maak werk van inburgering van nieuwkomers, maak niet voor iedereen een uitzondering. 
-oprichting niet-commercieel arbeidsbemiddelingsbureau (Polen en Roemenen kunnen hier massaal 
werken omdat hun arbeidsbureaus alles voor hun regelen) 
-grootschalige aanpak van laaggeletterdheid 
-creëren van werkervaringsplekken en stageplekken in de wijken, naar het voorbeeld van de 
Kansenwinkels (De Limburger- 18-6-2019) 
 

Wat gaan we doen om de huidige jeugd in Kerkrade te houden en gezond aan werk en inkomen te 
helpen? 
Ouders die zelf positief en leer-en-werk ingesteld zijn, geven hun kinderen een voorbeeld om positief 
het leven te aanvaarden. Voorwaarde is dat de maatschappij de mogelijkheid biedt om je te 
ontwikkelen, er moet dus onderwijs in alle geledingen in de regio aanwezig zijn. Als ouders zelf niet de 
mogelijk hadden om zich persoonlijk te ontwikkelen dan kunnen ze die ook niet doorgeven aan hun 
kinderen met als gevolg dat opeenvolgende generaties een steeds grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt en de maatschappij ondervinden. Om deze cirkel te doorbreken zijn dicht bij huis extra 
voorzieningen nodig om deze kwetsbare groep als het ware uit het moeras te trekken. 
 
-taallessen Duits op alle lagere en middelbare scholen maar ook bij beroepsopleidingen. 
-scholen en sportverenigingen actiever laten samenwerken 
-alle schoolverlaters kunnen lezen en schrijven als ze de school verlaten. 
-beroepsopleidingen in de regio laten opleiden in beroepen waar toekomst in zit. Te veel leerlingen 
doen opleidingen die wel leuk zijn maar waar geen betaald werk in te krijgen is. 
 

Welke bestaande voorzieningen en initiatieven/activiteiten hebben we in Kerkrade-West al 
waarmee dit beleid uitgevoerd kan worden? 

(Para-)Medische voorzieningen 
Medisch centrum Terwinselen Maarstraat 
Medisch centrum West Kampstraat 
Fysiotherapie Kerkrade-West Gladiolenstraat 
Fysiotherapie Grachterheide Industriestraat 
Fysiotherapie Gracht Constantijneik 
HAVEN Kampstraat 

Informatiepunten 
Wijkpunt Westhoes Anemonenstraat 
Bibliotheek Kerkrade-West 

Sportvoorzieningen 
Sportpark FCKW Industriestraat 
Sportpark RKTSV Terwinselen 
Sportpark Kaalheide Sportstraat 
Sporthal Kerkrade-West Schoolstraat 
Sportvelden/Gymzaal Campus Kerkrade-West 



Gymzalen Basisscholen 
Zwemschool Spekholzerheide Willemstraat 
Leisure Dome / Stadion Roda-JC-ring 
Tennisvereniging Kerkrade Sportstraat 
Sporthal Tunnelweg (Tennis) 

 

Scholen 
BS Spoorzoeker 
BS de Doorkijk 
BS De Schakel 
BSO Arcadia 
SO/VSO St. Baptist 

Ontmoetingscentra 
Westhoes 
’t Sjtaater Hoes 
Buurtkamer Gracht 
Botanische Tuin 
Buurtkamer Heilust 
Park West 
Sociëteit Elbereveld 
Heidsjer Tref. 

Speeltuinen 
D’r Eech Gracht 
Schoolstraat 
Westhoes 

Bewonersinitiatieven 
Buurtwandeling en Buurtfietstochten 
Ontwikkeling wandel- en fietsroutes vanuit Kerkrade-West 
Buurtkamers Gracht en Heilust 
Wijkgroententuin De JemusJaad 
Cultuuravond West 
Ziekenapostolaat Kaalheide 
Ziekenzorg Heilust 
Zonnebloem Spekholzerheide 
Samenwerking met Hogeschool Zuyd (Levensloopbestendig wonen) 
Bloem/Pluktuinen 
Wijkkrant Westernieuws 

Sportverenigingen 
FCKW 
RKTSV 
Roda JC 
Achilles Top 
Hockeyclub NOVA 



Tennisver. Dentgenbach 
Tennisver. TCK54 
Basketbalcub Titans 

Openbare ruimte en veiligheid 
Wijkpreventieteam 
Buurt WhatsApp-groepen 
Achterpadenproject 
Samenwerking met Hogeschool Zuyd (Vernieuwing Openbare ruimte) 

Voorstellen 
-Versterk de huidige voorzieningen in de wijk door ondersteuning van de bestaande verenigingen. 
-Kijk of laagdrempelige sportvoorzieningen toegevoegd kunnen worden aan bestaande initiatieven in 
de wijk (medische centra, fysiotherapiepraktijken, speeltuinen). 
-Kijk eerst naar mogelijkheden van bestaande gebouwen waar nog ruimte is voor nieuwe initiatieven. 
-Concentreren van instellingen zoals Ruilwinkel, Voedselbank, Kledingbank en Bibliotheek in deel van 
het Campus West-gebouw. 
-Maak werk van de invulling en verdere inrichting van Park West. 
-Maak verbindingen tussen bestaande voorzieningen en initiatieven in de wijken. Combineer hierbij 
de elementen die bijdragen aan een betere gezondheid, zoals sport, bewegen, gezond koken, 
laaggeletterdheid, gerichte voorlichting. Begeleid mensen actief met behulp van de diverse 
(medische) voorzieningen in de wijk. 
-Ruimere openingstijden van speelvoorzieningen. 
-Toegang realiseren tussen woonwijk West en Duitse fiets- en wandelgebied ‘Pferdeland’ via de Katz. 
-Openbaar vervoer moet weer op niveau gebracht worden. 
-Samenwerking met Nederlandse en Duitse universiteiten en hogeschool Zuyd voor vestiging van 
studieprojecten en/of deelstudies in Kerkrade. 
-Lobbyen voor een versnelde aanleg van glasvezelnetwerk. 
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