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De bewoners van Kerkrade-West en 
omgeving kunnen op zondag 25 
juni 2017  genieten van de achtste 
wandeling van de wandelreeks -
Wandelen in Kerkrade. 

De presentatie van de Imstenrade-
route begint om 13.00 uur op het 
Plein te Spekholzerheide  met een 
wandeling langs bijzondere plekjes 
in de omgeving van Kerkrade-West. 
De Imstenraderoute is een route van 
ongeveer 12 km door 
velden en holle weg-
getjes en bossen. 
Halverwege de wan-
deling is er een klei-
ne pauze met koffie 
en vlaai. 
De volledige “Im-
stenraderoute” leidt 
u via de Beitel naar 
Imstenrade, Benzen-
rade en het Imsten-
raderbos. Om ver-
volgens via wandel-
paden in Heerlen-
Zuid terug te wande-
len naar Spekholzer-
heide. 
Deze route is sa-
mengesteld door het 
Bewonersplatform 
Kerkrade-West en 
het geheel is uitge-
werkt in een prachti-
ge functionele wan-
delgids. 
De wandelgidsen 

 
 
 

-Wandelen in Kerkrade- zijn gratis 
verkrijgbaar bij: Stadskantoor Kerk-
rade,  Bibliotheek Kerkrade - Cen-
trum, Bibliotheek-steunpunt Kerk-
rade-West, Boek- en Kantoorvak-

handel Schreurs De 
Mijnlamp Graver-
straat, Botanische Tuin 
Terwinselen en Ruil-
winkel Eygelshoven. 
Alle routes zijn ook 
gratis te downloaden 
via onze website 
www.kerkrade-west.nl 
 
Voor verdere informa-
tie kunt u terecht bij 
Wil Slangen, 

Bewonersplatform  Kerkrade-West. 
Telefoonnummer:  06-51419087 
E-mailadres: 
bewonersplatform@kerkrade-west.nl 
 
 

Evenementen in Kerkrade-West 
 
11, 18 en 25-6-2017: 10.30-11.30 uur 
Historische rondleiding Abdij Rolduc 
11, 18 en 25-6-2017: Rommelmarkt 
Spekhofstraat 
Woensdag 7-6-2017: 20:15 uur Bal-
let - The Dream – Live vanuit Royal 
Opera House London Vue bioscoop 
Zaterdag 10-6-2017: 15:30 uur NT 
Theatre - Peter Pan Vue bioscoop 
Zaterdag 10-6-2017: BioBlitz 
GaiaZoo 
Zondag 11-6-2017: 20:00 uur Sneak 
& Quiz Vue bioscoop 
Zondag 11-6-2017: BioBlitz 
GaiaZoo 
Zondag 11-6-2017: 13.00 uur Pre-
sentatie Imker GaiaZoo 
Zondag 11-6-2017: Historisch Festi-
val Eys met de ZLSM 
Zondag 11-6-2017: 11.00 uur Be-
zoek microbrouwerij Rolduc 
Maandag 12-6-2017: 20:00 uur 
Movie Pass Exclusive - Baby Driver 
Vue bioscoop 
Dinsdag 13-6-2017: 14:00 uur Ballet 
- The Dream – herhaling Vue bios-
coop 
Dinsdag 13-6-2017: 14:00 uur Vue 
Plus - Their Finest Vue bioscoop 
Zondag 18-6-2017: 20:00 uur Sneak 
& Quiz Vue bioscoop 
Zondag 18-6-2017: 13.00 uur Pre-
sentatie Imker GaiaZoo 
Zondag 18-6-2017: 13.00-18.00 uur 
Artnoon WerkplaatsK 
Zondag 18-6-2017: Nostalgiedag 
ZLSM Station Simpelveld 
Woensdag 21-6-2017: 20:00 uur Vue 
Interactive – Late Shift – bepaal zelf 
het verloop van de film Vue bioscoop 
Donderdag 22-6-2017: 19.30 uur 
Cultuuravond West WerkplaatsK 
Zondag 25-6-2017: 13.00-17.00 uur 
Buurtwandeling Imstenrade start 
Plein 
Zondag 25-6-2017: 20:00 uur Sneak 
& Quiz Vue bioscoop 
Zondag 25-6-2017: 10.00-17.00 uur 
Kunst in de Tuin Botanische Tuin 
Dinsdag 27-6-2017: 14:30 uur Vue 
Plus – Burnt Vue bioscoop 
Woensdag 28-6-2017: 20:15 uur 
Opera – Otello – Live vanuit Royal 
Opera House London Vue bioscoop 
Donderdag 29-6-2017: 18.00 uur 
Soep met een verhaal WerkplaatsK 
 

BUURTWANDELING 25 JUNI 
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Historische rondleiding 
Historische rondleiding door Abdij 
Rolduc op 11, 18 en 25 juni. Aan-
vang: zondag 10:30u. Prijs: €6,50 
p.p. incl. 1 kop koffie/thee. 
 
Beeldentuin Yaka 
Onze Franse cour is deze maand 
omgetoverd tot een echte beelden-
tuin. Galerie Yaka uit Brunssum 
exposeert ca. 50 indrukwekkende 
kunstwerken van een groot aantal 
gerenommeerde Zimbabwaanse 
kunstenaars. Dagelijks gratis te 
bezichtigen. 
 
Expositie: Theater van het leven 
De titel van deze expositie is de 
vertaling van beelden zoals het 
leven zich aan ons vertoont in al 
zijn verscheidenheid, klankkleur en 
ook sombere voorstellingen. In zijn 
werk vertelt Paul Parren wat hij 
ziet en voelt, het spel van gedach-
ten en materialen, m.b.v. geteken-
schilderde collages (schilderteke-
ningen). Dagelijks gratis te bezich-
tigen t/m 29 juni in de kruisgan-
gen van Abdij Rolduc. Kijk voor 
meer informatie op paulparren.nl. 
 
Gratis bloeddrukmetingen in 
Meander Winkels 
De bloeddruk is een duidelijke 
graadmeter om te checken hoe 
gezond het lichaam is. Meander 
Winkel organiseert daarom iedere 
eerste woensdag van de maand 
gratis bloeddrukmetingen. Woens-
dag 7 juni is men tussen 10.00 en 
15.00 uur welkom, een afspraak 
maken is niet nodig. Het adres van 
de Meander Winkel is: Kerkrade, 
Kapellaan 11a 
 
Inloopdagen voor mantelzorgers 
in de maand juni 
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
kunnen er onder het genot van een 
kopje koffie hun verhaal vertellen 
of juist de zorgen even van zich 
afzetten. Aan de bijeenkomsten is 
maandelijks een thema gekoppeld. 
Voor deze maand is dit: In kaart 
brengen van je eigen netwerk. 
Zorgt u voor een zieke of hulpbe-
hoevende (thuis of in een verzor-
gingshuis) dan bent u van harte 
welkom! Aanmelden is niet nodig. 
Deelname, koffie en thee zijn 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.mantelzorgparkstad.nl 
Telefoonnummer: 045-2114000.  
info@mantelzorgparkstad.nl 

Het Steunpunt voor Mantelzorgers 
organiseert in samenwerking met 
Ruggesteun en het Toon Hermans 
Huis Parkstad bijeenkomsten op de 
volgende locatie in Kerkrade: 8 
juni en verder elke tweede donder-
dag van de maand van 14.00-16.00 
uur in Verpleeghuis Hambos, 
Multiruimte 2 (Beg. grond), Kapel-
laan 2, Kerkrade 
 
BioBlitz: de natuur beleven in 
GaiaZOO 

We weten precies 
welke dieren er in de 
dierverblijven van 
GaiaZOO leven (mo-

menteel 135 soorten en ruim 1500 
individuen). We houden zelfs 
dagelijks bij of er dieren bij ko-
men, dood gaan of ziek worden. 
Maar we willen ook graag weten 
welke dieren er nog meer in 
GaiaZOO vliegen, kruipen en 
zwemmen. En ook welke bomen, 
planten en paddenstoelen er groei-
en... Daarom organiseren we op 10 
en 11 juni een BioBlitz! 
 
Wat is er allemaal te doen tijdens 
de BioBlitz? 
Experts inventariseren 24 uur lang 
alle planten en dieren in GaiaZOO. 
Ontdek bij het ‘WaarnemingsPunt’ 
welke (bijzondere) soorten alle-
maal gevonden zijn. 
Zoek mee naar dieren en planten 
tijdens een van de leuke natuur-
activiteiten voor jong en oud. 
Bekijk in onderzoekscentrum het 
KraaienNest via microscopen de 
verborgen wonderen van padden-
stoelen en slakken. 
Leer op de informatiemarkt wat je 
zelf thuis kunt doen voor de biodi-
versiteit. 
Knutsel een huisje voor minibeest-
jes (want ook deze kleine kruiper-
tjes hebben een belangrijke rol in 
de natuur!) of laat je schminken als 
een mooie vlinder. 
Ga mee op de AvondExpeditie 
(vooraf aanmelden) en laat je 
verrassen door het nachtelijke 
dierenleven. 
Wandel bij zonsopkomst mee met 
de Vroege Vogels Rondleiding en 
luister naar de zang van tientallen 
vogels (vooraf aanmelden). 
Luister naar de verhalen van de 
imker over de honingbijen. 
 
Presentatie imker 

De imker van 
GaiaZOO vertelt je 
vandaag alles over het 
leven en het belang van 

honingbijen. 
Wanneer: 11 en 18 juni 2017 
Tijdstip: 13.00 uur  
Honingbijen leven in een volk met 
vele honderden of duizenden bij 
elkaar. De baas is de koningin. Zij 
is de enige die eitjes legt. De mees-
te andere bijen zijn onvruchtbare 

vrouwtjes, de werksters. Zij vlie-
gen allemaal bloemen en bomen af 
op zoek naar stuifmeel en nectar. 
Hier maken ze in hun nest honing 
van en ze voeden de larven en 
koningin ermee. Maar wist je dat 
bijen niet alleen belangrijk zijn 
voor de honing op ons brood? 
Zonder bijen zouden we namelijk 
ook geen fruit meer te eten heb-
ben… Daarom moeten we heel 
zorgzaam met deze bezige insecten 
omgaan! 
 
Historische rondleiding met 
bezoek aan de Rolduc micro-
brouwerij. 
Tijdens de rondleiding op 11 juni 
bezoekt u de abdijkerk met crypte 
en de rococobibliotheek en 
eindigt u met een kleine proeverij 
in de Rolduc brouwerij, waar de 
brouwer u iets over het brouwpro-
ces zal vertellen. Aanvang: 11.00u. 
Prijs: € 8,50 per persoon incl. een 
kleine proeverij. Aanmelden kan 
tot zaterdag 10 juni 17:00 uur via 
receptie@rolduc.com of via 045- 
5466888. 
 
Rommelmarkt Spekholzerheide 
Iedere zondag is er een rommel-
markt in de bedrijfshal aan de 
Spekhofstraat nummer 10. 
 

Jongerenkunst tijdens ART-
NOON 3.0 
Op zondag 18 juni vindt in Werk-
plaats K de derde editie plaats van 
Artnoon. In dit kunstevent, geor-
ganiseerd door jongeren, staat de 
jongerenkunst en -cultuur centraal.  
Er is een uitgebreide expositie, 
graffitiworkshops door James 
Jetlag, livemuziek, DJ’s en VJ’s 
en….er is een tatoeëerder aanwe-
zig. Op de website van 
www.werkplaatsk.nl treft u het 
programma van Artnoon aan. De 
openingstijden zijn van 13.00 tot 
18.00 uur. De entree is gratis. Jong 
en oud zijn welkom! 
 
Vaderdag in GaiaZOO 

Zondag 18 juni is het 
Vaderdag. Bezoek 
vandaag de dierenva-
ders in Gaia-ZOO. 

Van 10.00 tot 17.00 uur 
Tijd om je vader extra in het zon-
netje te zetten. Nog geen idee wat 
je hem cadeau gaat doen? Trakteer 
hem op een dagje GaiaZOO!  
 
Nostalgiedag ZLSM  
Een dag uit het stationsleven van 
1945. 18 juni 1945- De oorlog is 
voorbij. Hoewel persoonlijk ver-
driet nog bij de mensen heerst, is 

Inleveren kopij voor het 
juli/augustus-nummer 
van de wijkkrant Wes-
ternieuws vóór 20 juni.  
westernieuws@kerkrade-
west.nl 
Westernieuws is een uitgave van 
SND Uitgeverij Kerkrade. 
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men weer vol goede moed. Het 
leven gaat verder en dat wordt op 
deze dag getoond op station Sim-
pelveld. De wederopbouw is in 
volle gang en het normale leven na 
de oorlog wordt weer opgepakt. Zo 
komen er dan de mensen die hun 
oude ambachten weer oppakken, 
naar hun werk reizen of de solda-
ten die op welverdiend verlof naar 
Parijs vertrekken. Station Simpel-
veld bruist! 
Op zondag 18 juni 2017 worden 
bezoekers van de Miljoenenlijn 
uitgenodigd om mee terug in de 
tijd te gaan naar de dag 18 juni 
1945. Muziek uit de jaren veertig 
klinkt over het station, re-enactors 
in stijl gekleed lopen rond en laten 
zien hoe het dagelijkse leven na de 
oorlog weer wordt opgepakt. 
Ga met ons mee terug in de tijd en 
geniet op zondag 18 juni ook van 
het gevoel van vroeger. 
 
Cultuuravond bezoekt Slot 
Schaesberg. 
Tijdens de laatste cultuuravond van 
dit seizoen op donderdag 22 juni 
gaan wij weer op locatie. 
Ditmaal bezoeken wij slot Schaes-
berg, dat van ruïne weer herbouwd 
wordt tot het kasteel uit lang voor-
bije jaren. 
In dit project wordt de ruïne in 
fases gereconstrueerd. Op weten-
schappelijke en ambachtelijk ver-
antwoorde wijze wordt het vroege-
re renaissancekasteel en bijbeho-
rende hoeve uit 1650 herbouwd.  
In 2012 is reeds een begin gemaakt 
met dit bijzonder project. Sinds 
2016 is er een bezoekerscentrum 
met horeca. Hier wordt uitvoerig 
uit de doeken gedaan hoe het pro-
ject is opgestart en verder uitge-
voerd wordt. Via films en foto’s is 
alles precies te volgen. 
Voor onze regio is deze aanpak 
heel bijzonder en zeker de moeite 
waard om dit nader te bekijken. 
In het kader van cultuur is dit 
uniek. Vandaar dat wij onze aan-
dacht op dit project hebben laten 
vallen en dit als cultuuravond in te 
vullen. 

Zoals gebruikelijk beginnen wij 
om 19.30 uur ter plekke. Ieder kan 
op eigen gelegenheid er naar toe 
rijden. Er is voldoende parkeer-
ruimte.  
Diegene die niet met eigen vervoer 
wil gaan vragen wij om 19.00 uur 
aanwezig te zijn bij werkplaats K 
in de Elbereveldstraat 105. Met 
andere bezoekers kan men dan 
meerijden. 
Wel is het noodzakelijk om zich 
voor deze avond aan te melden.  
Dit kan via mail cultuuravond-
west@gmail.com of telefonisch bij 
Wil Slangen 06 51419087. 
De kosten zijn € 2.50. 
 
“Kunst in de Tuin” in de Botani-
sche Tuin in Kerkrade 
Op zondag 25 juni 2017 van 10.00 
uur tot 17.00 opent de Botanische 
Tuin wederom haar poorten voor 
“Kunst in de Tuin”. Door Harmo-
nie St. Callistus Terwinselen wordt 
tegen het kleurrijke decor van de 
gerenoveerde Botanische Tuin haar 
jaarlijkse kunstmarkt gepresen-
teerd.  
Ruim 40 kunstenaars uit het hele 
land zullen hun werk aan u presen-
teren. Van brons tot beeldhouw-
werk, van glaskunst tot grafiek, 
van sieraden tot schilderijen, het 
aanbod is zeer gevarieerd. Onder-
tussen wordt u gedurende de hele 
dag een muzikaal programma 
aangeboden door o.a Accordeon-
vereniging Accordia, het SSMK 
leerlingenorkest en uiteraard Har-
monie St. Callistus. En onder het 
genot van een drankje, een lekker 
stuk vlaai of een heerlijk broodje 
kunt u even bijkomen op ons ge-
zellige terras. 
Kortom, voldoende ingrediënten 
om heerlijk te komen genieten!  
De entree bedraagt €4,00, kinderen 
tot en met 12 jaar onder begelei-
ding vrij entree. Houders van een 
jaarkaart voor de Botanische Tuin 
hebben op vertoon van hun jaar-
kaart vrij entree.  
Honden (m.u.v. hulphonden) zijn 
helaas niet toegestaan. 
 
 

Activiteitenaanbod voor bewo-
ners van Kerkrade West in 
Wijkzorgcentrum Firenschat, 
Schaesbergerstraat 25 in Ter-
winselen. 
Wist U dat, U als bewoners van 
Kerkrade West kunt deelnemen 
aan alle wekelijkse activiteiten die 
wij aanbieden? O.a. krant voorle-
zen, zingen, koken, gymnastiek, 
knutselen, sjoelen, spelenmiddag, 
en handwerken etc. Kom gerust 
eens vrijblijvend een kijkje nemen. 
Als u besluit om te blijven komen, 
dan vragen wij hiervoor een kleine 
vergoeding. 
Vervolg van activiteiten: 
Frieten middag op vrijdag 23 juni,  
aanvang 16.30 uur in ons restau-
rant Sjaater Tsimmer.  
Filmavond in onze kapel, op 
woensdag 7-14-21-28 juni, aan-
vang: 18.00 uur.  
H. missen in onze kapel op zater-
dag 3-10-17 en 24 juni, aanvang: 
16.45 uur. 
Muziekmiddagen, zondag 11 juni; 
Duo Lia en Hermann en zondag 25 
juni; Sjef van Loo, in ons restau-
rant Sjaater Tsimmer. Aanvang 
18.00 uur tot 19.30 uur. Gratis 
toegankelijk. 
Kienen met leuke prijsjes, Pinkster 
zondag 4 juni geen kienen, wel 
zondag 18 juni, in ons restaurant 
Sjaater Tsimmer, aanvang; 17.30 
uur.  
Donderdag 29 juni, Grieks buffet 
met muziek, aanvang: 17.00 uur. € 
14,50 p.p. Vooraf aanmelden. In 
ons restaurant Sjaater Tsimmer,  
Nieuw in ons aanbod:  
Vanaf donderdag 1 juni, Origami 
Japanse vouwkunst, o.a. diverse 
bloemen, vlinders, etc.  in ons 
Trefpunt, aanvang 14.00 uur tot 
16.00 uur. Deelnemersbijdrage: 
2,40 per keer inclusief materialen. 
Indien er meer materialen nodig 
zijn zal de kostprijs aangepast 
worden. Deze middag wordt on-
dersteund door een vakkracht. 
Graag vooraf aanmelden bij activi-
teitenbegeleiding van Wijkzorg-
centrum Firenschat Tel: 045- 211 
46 70 

Ook zijn wij op zoek naar bewo-
ners uit de wijk, die graag willen 
darten. Graag aanmelden via bo-
venstaand telefoonnummer. 
 
Ikonenexpositie op 24 en 25 juni 
De Duitse iconenkenner Karl 
Eisenlauer uit Autenried verzorgt 
een expositie met enkele 
bijzondere iconen uit zijn omvang-
rijke collectie in Abdij Rolduc. 
Ook taxeert meneer Eisenlauer 
gratis iconen van bezoekers en 
geeft zo nodig restauratie-
adviezen. Gratis toegankelijk 
tussen 10:00u en 18:00u. 
 
Soep, met een verhaal 
Iedere laatste donderdag van de 
maand organiseren de kunstenaars 
van Werkplaats K een gezellige 
soepavond in het voormalige 
schoolgebouw van Sancta Maria. 
Tijdens deze bijeenkomst is er tijd 
voor een verhaal, iedere maand een 
ander thema. Iedereen is welkom! 
De soep wordt op donderdag 29 
juni vanaf 18.00 uur geserveerd. 
Adres Werkplaats K: Elbereveld-
straat 105 in Kerkrade-West. De 
bijdrage voor de zelfgemaakte 
soepen, brood, beleg, koffie/thee is 
€3,50. Inschrijven via 
soep@werkplaatsk.nl 
 
Op reis door GaiaZOO zoals je 
nog niet eerder deed! 

Ga op pad met een 
ervaren GaiaGids, 
bewonder de dieren en 
luister naar alle leerza-

me en leuke dierenweetjes! 
Wanneer: 2 juli 2017 Tijdstip: Van 
12.00 tot 13.30 uur  
Deze ontdekkingsreis is in elk 
jaargetijde een belevenis; elke 
maand zijn er weer andere bijzon-
derheden en leuke weetjes te mel-
den. Zo worden er het hele jaar 
door dieren geboren. In de zomer 
zie je wie de zonaanbidders zijn en 
welke dieren juist verkoeling zoe-
ken. ‘s Winters ontdek je wie de 
koukleumen onder de dieren zijn 
en hoe goed anderen bestand zijn 
tegen de kou. 
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Ook als je regelmatig een bezoek 
brengt aan GaiaZOO betekent deze 
rondleiding een bijzondere verrij-
king van je bezoek! 
Start:  in restaurant Plateau van 
Gaia, bovenaan de trap 
Vooraf inschrijven voor deze 
rondleiding is niet mogelijk (vol = 
vol) 
 
Strawberry Fields Forever! 
Werkplaats K huist al zeven jaar in 
de voormalige Sancta Mariaschool 
in de Elbereveldstraat 105 in Kerk-
rade-West. Vanaf het begin waren 
de kunstenaars gecharmeerd van de 
naam van deze straat: Elbere-
veld…. Kerkraads dialect voor 
aardbeienveld. Of in het Engels: 
Strawberry Fields, tevens de titel 
van een bekend nummer van The 
Beatles. Dit jaar is het precies 50 
jaar geleden dat het nummer 
‘Strawberry Fields Forever‘ van 
John Lennon werd uitgebracht. 
 

Zomerbuurtfeest 
Ter gelegenheid van het jubileum 
van dit nummer organiseert Werk-
plaats K het project Strawberry 
Fields -Forever. De uitvoering 
vindt plaats op zondag 2 juli 2017. 
Het belooft een licht, luchtig en 
vooral creatief evenement te wor-
den waarvan de voorbereidingen 
deze maand van start zijn gegaan. 
Alle kunstenaars en andere creatie-
velingen uit de buurt mogen mee-
doen. De resultaten worden op die 
zondag getoond aan alle buurtbe-
woners. 
 

Meedoen? 
Bent u creatief? Of bent u tuin-
man? Houdt u van aardbeien en 
van gezelligheid? Dit is uw kans! 
Werkplaats K roept buurtbewo-
ners, verenigingen, scouts+welpen, 
muzikanten, knutselaars, handige 
Henkies, fanfares, vrouwengildes, 
boekenwurmen, natuurliefhebbers, 
fietsfanaten en anderen op om deel 
te nemen aan dit project. Alle 
mogelijke creatieve bijdragen die 
iets van doen hebben met aardbei-
en zijn welkom. Zowel in het pand 
van Werkplaats K als in het (aard-
beien)veld ernaast is op 2 juli 
ruimte voor presentaties, muziek-
uitvoeringen, sketches, exposities 
of (aardbeien)lekkernijen. We 
sluiten de dag af met een (aardbei-
en?)barbecue. 
Stuur spoedig een korte omschrij-
ving van uw idee of bijdrage, 
compleet met uw naam, adres en 
telefoonnummer naar in-
fo@werkplaatsk.nl. Wij sturen u 
aansluitend meer informatie. 
 
WMC 2017 
Ook de aankomende editie is het 
Parkstad Limburg Stadion het 
toneel voor de Mars-, Marsparade- 
en Showwedstrijden. Tijdens alle 
vier de weekenden strijden mars- 
en showbands van over de hele 
wereld voor de winst in de First- & 
World Division. 
Tijdens WMC 2017 gaan in totaal 
ruim 120 korpsen strijden voor de  
prijzen bij de Mars-, Marsparade- 
en Showwedstrijden. In totaal zijn 

16 landen vertegenwoordigd tij-
dens de wedstrijden in het Parkstad 
Limburg Stadion, welke verdeeld 
zijn over de First- en World Divi-
sion. 
Kaarten voor de 18e editie van 
WMC zijn beschikbaar via de 
website www.wmc.nl.  
 
KWF Collecte 
In de eerste week van september 
2017 ( 3 t/m 9 september) wordt er 
weer de landelijke collecte voor het 
KWF gehouden. 
Voor de wijk Gracht zijn we nog 
op zoek naar collectanten die 1 á 2 
uurtjes van hun vrije tijd willen 
inzetten om te collecteren. 
Aanmeldingen kunnen geschieden 
bij  H. Persoon, Birgitta-Gracht 14, 
6465EK Kerkrade  Tel. 
0455421710 
 
Burgerbelangen in de Heilust 
Naar aanleiding van de vele klach-
ten omtrent de overlast van hon-
denpoep en de aanleg van twee 
hondenuitlaatplekken in het park 
Heilust (Kerkrade-West), die voor 
de direct omwonenden op een 
onacceptabele plek geplaatst wer-
den, hebben raadslid Hens Housen 
en commissielid Arie Gramsma 
namens Burgerbelangen Kerkrade 
meteen actie ondernomen.  
Raadslid Housen: "We zijn met de 
bewoners in gesprek gegaan en dit 
heeft tot gevolg gehad dat er intus-
sen een gesprek heeft plaatsgevon-

den tussen de bewoners, betrokke-
nen en de gemeente."  
"Na alle plussen en minnen te 
hebben doorgesproken is er een 
oplossing gevonden waar zowel de 
omwonenden als de gemeente mee 
kan leven," vervolgt commissielid 
Gramsma.  
Tevens is door beide fractieleden 
van Burgerbelangen Kerkrade met 
klem benadrukt dat er voor de 
hondenpoepoverlast een hele grote 
verantwoordelijkheid ligt bij de 
hondenbezitters zelf. Het advies 
was dan ook om de vervuilers op 
hun gedrag aan te spreken zodat de 
Heilust een voorbeeldwijk wordt 
met als streven: geen vervuiling 
meer, maar een echt schone wijk. 
Verder is besloten dat ook de 
toegangswegen naar het Wauwel-
pad de aandacht krijgt van de 
gemeente onder het mom van 
'schoon houdt schoon'. De gemeen-
te Kerkrade zorgt ervoor dat de 
trottoirs in die straten regelmatig 
gereinigd worden en daarnaast zal 
handhaving een extra oogje in het 
zeil houden wat betreft de naleving 
van deze actie. Ook hier geldt net 
als elders in onze stad een opruim-
plicht. Burgerbelangen Kerkrade 
zal dit blijven monitoren en waar 
nodig actie ondernemen c.q. aan-
dacht hiervoor vragen bij de ge-
meente. 
Meer informatie over Burgerbelan-
gen is te vinden op: 
www.burgerbelangen-kerkrade.nl 
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