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Evenementen in Kerkrade-West e.o.
Dinsdag 2-6-2015: 20.30 Sneak en Quiz JT Bioscoop
3,7,10,14,17,21,24 en 28-6: ZLSM Zomerdienstregeling
Woensdag 3-6-2015: 20.00 Ladies only – Rendez Vous JT
Bioscoop
Donderdag 4-6-2015: 14.30 JT Plus – Still Alice JT Bioscoop
Zaterdag 6-6-2015: 13.00-17.00 Prokkeldag Radar
Zondag 7-6-2015: 12.00-13.30 Op reis in GaiaZoo
Dinsdag 9-6-2015: 20.30 Sneak en Quiz JT Bioscoop
Woensdag 10-6-2015: 19.15 Opera La Bohème JT Bioscoop
12-13-14 juni: Pinkpop Megaland
Dinsdag 16-6-2015: 20.30 Sneak en Quiz JT Bioscoop
Donderdag 18-6-2015: 19.30-22.00 Cultuuravond West
WerkplaatsK
Donderdag 18-6-2015: 14.30 JT Plus – Boychoir JT Bioscoop
Zaterdag 20-6-2015: 11.00-17.00 Rommelmarkt Gracht
Schutterwei
Zaterdag 20-6-2015: 19.00- Jubileumconcert KSO Botanische Tuin
Zondag 21-6-2015: 10.00-17.00 Vaderdag in GaiaZoo
Zondag 21-6-2015: 14.30-17.00 Voorjaarsconcert Ste Marie
Heidsjer Tref
Zondag 21-6-2015: 17.00- Jubileumconcert KSO Botanische
Tuin
Zondag 21-6-2015: 11.30- Vaderdag zomermatinee-concert
Harm. St.Jozef Abdij Rolduc
Dinsdag 23-6-2015: 20.30 Sneak en Quiz JT Bioscoop
Donderdag 25-6-2015: 18.00- Soep met een verhaal WerkplaatsK
Zaterdag 27-6-2015: Festival van de toekomst
Zondag 28-6-2015: 10.00-17.00 Kunst in de Tuin Botanische
Tuin
Zondag 28-6-2015: 14.00 en 19.00 Show Nouveau Visage
Hof van Gaia
Zondag 28-6-2015: Festival van de toekomst
Dinsdag 30-6-2015: 20.30 Sneak en Quiz JT Bioscoop
11 en 12 juli 2015: Stoomtreindagen ZLSM

niet door te vertellen, maar door te doen! Radar, Impuls en
Meander organiseren tijdens de landelijke Prokkelweek in het
kader van participatie in de wijk en elkaar beter leren kennen
een buurtfeest. Het evenement voor jong en oud vindt plaats
op zaterdag 6 juni in de Ons Limburgstraat in Kerkrade.
Iedereen, jong en oud, is op zaterdag 6 juni van harte welkom
van 13.00 tot 17.00 uur in de Ons Limburgstraat in Kerkrade.
Er is een rommelmarkt, muziek van o.a. Jack Vinders, een bus
van Impuls om op gameconsoles te spelen en vanaf 14.30 kan
meegedaan worden aan een spellenparcours. Creatievelingen
kunnen meedoen aan een workshop graffiti spuiten.
Buurtbewoners kunnen een kraam huren om zelf ook spullen
te verkopen, de kosten hiervan zijn € 15,00 per kraam.
Voor meer informatie over het buurtfeest en/of het aanmelden
voor een kraam kunt u contact opnemen met Marielle Daamen
van Radar: m.daamen@radar.org of telefonisch 088-3505954.

Op reis door GaiaZOO zoals je nog niet eerder deed!
Ga op pad met een ervaren GaiaGids, bewonder
de dieren en luister naar alle leerzame en leuke
dierenweetjes!
Deze ontdekkingsreis is in elk jaargetijde een belevenis; elke
maand zijn er weer andere bijzonderheden en leuke weetjes te
melden. Zo worden er het hele jaar door dieren geboren. In de
zomer zie je wie de zonaanbidders zijn en welke dieren juist
verkoeling zoeken. ‘s Winters ontdek je wie de koukleumen
onder de dieren zijn en hoe goed anderen bestand zijn tegen de
kou.
Ook als je regelmatig een bezoek brengt aan GaiaZOO betekent deze rondleiding een bijzondere verrijking van je bezoek!
Wanneer: 7 juni 2015 (elke eerste zondag van de maand)
Tijdstip: van 12.00 tot 13.30 uur
Start: in restaurant Plateau van Gaia, bovenaan de trap
Vooraf inschrijven voor deze rondleiding is niet mogelijk (vol
= vol)

Radar, Impuls en Meander organiseren buurtfeest tijdens
Prokkelweek
Zaterdag 6 juni in de Ons Limburgstraat in Kerkrade.
Prokkelen is een laagdrempelige manier om te laten zien dat
iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit kun je bereiken,

Altijd al meer willen weten over Kunst?
Dan is dit uw kans: Cultuuravond West
18 juni.
Tijdens de vierde editie van Cultuuravond West houden de
bekende kunstenaars Maria Stams en José Fijnaut een lezing
onder de titel: ’Koppig Limburg’.
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Cultuuravond West is een initiatief van het bewonersplatform
Kerkrade-West, in samenwerking met de Vrije Academie en
Werkplaats K.
De lezing gaat om 19.30 uur van start in Elbereveldstraat 105.
Entree: 2,50 incl. koffie of thee. Inschrijven hoeft niet maar
mag wel: cultuuravondwest@gmail.com. Meer informatie via
Wil Slangen: 06-51419087

Zowel op 20 als op 21 juni is de Botanische Tuin tot 1 uur
voor het concert gratis toegankelijk en worden er verspreid in
de tuin concerten gegeven door diverse ensembles. Bovendien
worden op beide dagen werken tentoongesteld door de kunstenaars Maria Stams en José Fijnaut.

Rommelmarkt/fancy fair Gracht

Lente, zomer … ‘Kunst in de Tuin’!

Op 20 juni 2015 organiseert de buurtgroep Gracht in samenwerking met Impuls, Basisschool de Spoorzoeker en Schutterij
St,Sebastianus een Rommelmarkt annex fancy fair.
Deze vindt plaats op de de Sjuttewei aan het Wauwelpad (Industriestraat 3) van 11.00 tot 17.00 uur.
Voor de kinderen is er de gelegenheid geschminkt te worden
en zijn er Oudhollandse spelen.
Doel van deze rommelmarkt/fancy fair is mensen uit de omgeving te betrekken in buurtactiviteiten die georganiseerd
worden door bewoners voor bewoners.

De zon schijnt en de temperatuur is zeer aangenaam. Lente!
Zittend in ons tuintje genieten we van alles om ons heen. De
Forsythsia en massa’s blauwe druifjes staan volop in bloei en
de Hosta groeit hard.
Tussen dit alles pronken enkele mooie kunstwerken. Wat te
denken van de bijna levensechte met elkaar kwetterende vogels…? Ze zijn gemaakt uit grote keien, met zilverkleurige
snavels en staartjes.
Verderop staat een keramiek van een grote blauwgroene vogel.
Het groepje aardewerken papaverbollen op hun lange metalen
sprieten is hier eveneens op zijn plaats. Het is een prachtige
aanvulling op de ‘levende planten’.
Al deze kunstwerken zijn telkens weer een plezier om naar te
kijken. Het hele jaar door, zelfs in de winter, zijn deze blikvangers een lust voor het oog. Uiteraard geldt dat ook voor de
kunstwerken binnenshuis. Het zijn mooie herinneringen aan
diverse jaren ‘Kunst in de Tuin’.

Vaderdag in GaiaZoo
Zondag 21 juni is het Vaderdag. Tijd om je
vader extra in het zonnetje te zetten.
Wanneer: 21 juni 2015 Tijdstip: Van 10.00 tot
17.00 uur
Nog geen idee wat je hem cadeau gaat doen? Trakteer hem op
een dagje GaiaZOO! Alle vaders krijgen namelijk gratis toegang op Vaderdag.
Geniet van een heerlijke dag in GaiaZOO!
Voorjaarsconcert Ste Marie
Op 21 juni zal de harmonie van de Gracht de Ste. Marie i.s.m.
Fanfare St. Franciscus Reijmerstok een gezamenlijk concert
geven. Aanvang is 14.30 in het Heidsjer Tref. Entree vrije
gave.
Jubileumconcert KSO klassiek, kunst en flora
In 2015 bestaat het KSO 60 jaar. In verband
met dit heugelijke feit verzorgt het KSO op
zowel 20 als 21 juni 2015 een bijzonder openluchtconcert in de Botanische Tuin Kerkrade,
die 75 jaar bestaat.
Op het programma staat de 4e symphonie van Mahler. Deze
symphonie wordt wel Mahler's mooiste symphonie genoemd.
Op het programma staan tevens 2 liederen van Richard
Strauss. Aan het jubileumsconcert, dat onder leiding zal staan
van onze dirigent Manon Meijs, verleent medewerking de
sopraan Kim Savelsbergh.
De entree voor dit bijzondere concert bedraagt € 20,--. Leden
van de Vriendenkring genieten een reductie van € 5 per lid.

Wat heerlijk dat het bijna weer zo ver is! Ook dit jaar organiseert Harmonie St.Callistus uit Terwinselen deze kunstmarkt.
De organisatie streeft er naar om elk jaar het aanbod grotendeels te vernieuwen. Ook dit jaar is dat weer gelukt: meer dan
de helft van de standhouders neemt voor het eerst deel! Een
bezoek loont dus ook dit jaar weer.
Op 28 juni a.s. staan er in de Botanische Tuin zo’n 50 stands
met kunst in vele vormen.
‘Kunst in de Tuin’ biedt gerenommeerde kunstenaars, afkomstig uit de regio maar ook van ver daarbuiten (o.a. Krimpen
aan de IJssel, Mülheim, Erfstadt, Köln) de mogelijkheid om
door hen vervaardigde kunstvoorwerpen ten toon te stellen en
uiteraard te koop aan te bieden in allerlei prijscategorieën.
Het zou vreemd zijn als hier niet ook iets van uw gading bij
zou zijn… en ook u het gehele jaar thuis kunt gaan genieten
van kunst.
Wandelend door de Tuin of zittend op het terras met een kopje
koffie of een glas wijn is het op deze dag beslist goed toeven
in de Botanische Tuin, te meer daar er tijdens ‘Kunst in de
Tuin’ verdeeld over de hele dag ook diverse muzikale activiteiten plaatsvinden, waaronder een concert van de harmonie:
kortom een aanrader!
Datum: zondag 28 juni 2015 van 10.00 – 17.00 uur
Adres: Botanische Tuin, St. Hubertuslaan 74, 6467 CK
Kerkrade | Entree: € 4,00
Website: www.kunstindetuin.com
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Yoga – donderdag: 13.30 tot 14.30 uur info 045-5416785
Darten – donderdag: 15.00 tot 17.00 uur info 045-5414020
Alle activiteiten vinden plaats in de Heidsjer Tref te Spekholzerheide.
Bewoners zetten Kerkrade op de kaart

Showkoor Nouveau Visage presenteert nieuwe show
35 jaar geleden is Le Nouveau Visage begonnen als jongerenkoor en nu uitgegroeid tot een enthousiaste groep dames,
waarvan de leeftijdsopbouw breder is dan de naam jongerenkoor doet vermoeden. Het koor bestaat uit ca. 30 enthousiaste
jonge mensen uit Kerkrade en omgeving. Onze muziek proberen wij in een eigentijds, nieuw jasje te steken. Door middel
van de combinatie zang en dans, geven wij onze songs een
apart cachet. Met onze eigen arrangementen proberen we ons
enthousiasme over te brengen op het publiek. Beroemd zijn
onze wervelende uitvoeringen op diverse locaties in Kerkrade
en omgeving.
Dit jaar zult u wederom een nieuw gezicht van Showkoor
Nouveau Visage te zien krijgen. Samen met onze nieuwe dirigente Kirsten Lauvenberg-Dortants werken wij aan een schitterende show, met als titel Down to Earth. Een locatie als Hof
van Gaia kon hierbij natuurlijk niet uitblijven. In een intieme
setting brengen wij een ode aan de aarde met al haar prachtige
gezichten. De jeugd is de toekomst vandaar dat Showkoor
Nouveau Visage ook dit keer weer samenwerkt met een kinderkoor.
Zondag 28 juni brengen we Down to Earth twee keer op de
planken. Een matineevoorstelling om 14:00 uur en een avondvoorstelling om 19:00 uur. We zouden het fijn vinden u te
mogen begroeten bij een van onze voorstellingen. Kaartjes á
15 euro zijn verkrijgbaar via de leden of via info@nouveauvisage.info

Op zondag 3 mei werd Kerkrade definitief op
de kaart gezet als prima uitvalbasis voor wandelen in een van de mooiste recreatiegebieden
van Oostelijk Zuid-Limburg. Met hellingbossen, prachtige beekdalen afgewisseld met glooiende akkers en
natuurparken is Kerkrade steeds meer het start- en eindpunt
voor recreanten .
De in ruime getale opgekomen buurtbewoners van KerkradeWest en andere geinteresseerden konden zondag kennis maken met de vijfde wandeling in de wandelreeks -Wandelen in
Kerkrade- de Heuvelroute. Voor deze buurtwandeling was
door het Bewonersplatform Kerkrade-West een verkorte route
samengesteld van ongeveer 7 km van de totale lengte van 21
km. De wandelaars maakten daarbij gebruik van de nieuwe
toegangsmogelijkheid van Kerkrade-West naar het Duitse
Pferdeland, namelijk via “de Katz”, welke na 50 jaar gesloten
te zijn geweest weer toegankelijk is gemaakt voor wandelaars.
Dankzij de heropening van deze voormalige grensovergang,
vroeger in trek als smokkelroute, kunnen we voortaan vanuit
Kerkrade-West zonder omwegen naar het uitgestrekte en verrassend mooie Duitse wandel- en fietsgebied.
Aansluitend aan de wandeling was er in gemeenschapshuis
Heidsjer Tref een presentatie van de gehele Heuvelroute, met
een speciaal oog voor de onderweg te verwachten flora en
fauna in dit unieke wandelgebied. Fotograaf en natuurliefhebber Bert Meijs (IVN) gaf ons een prachtige impressie van wat
er allemaal te ontdekken valt tijdens de wandeling.
De “Heuvelroute” is een wandeltocht die ons leidt vanaf het
Plein te Spekholzerheide via het Wauwelpad en het Hambos
naar het waterrijke gebied van Park Gravenrode met de vele
prachtige vijvers rond Overste Hof, kasteel Strijthagen en
kasteel Erenstein. Om vervolgens door het beekdal van de
Anselerbeek en de Bleijerheiderbeek te belanden in het Duitse
Pferdeland met de gerestaureerde ruïne van Haus Heyden als
bezienswaardigheid.
Deze route is samengesteld door het Bewonersplatform Kerkrade-West en het geheel is uitgewerkt in een prachtige functionele wandelgids.
De wandelgidsen Wandelen in Kerkrade zijn gratis verkrijgbaar bij: Stadskantoor Kerkrade, Bibliotheek KerkradeCentrum, Bibliotheek-steunpunt Kerkrade-West, Postkantoor
Graverstraat, Botanische Tuin Terwinselen en Ruilwinkel
Eygelshoven.
Ruilwinkel Eygelshoven verwelkomt 100e deelnemer!

Activiteiten voor ouderen aangeboden door IMPULS via
Kerngroep GRACHT
Tai Chi – dinsdag: 11.15 tot 12.15 uur info 045-5411849
Country/Linedance – woensdag: 10.00 tot 11.00 uur
info 045-5410205
Zumba – donderdag: 10.30 tot 11.30 uur info 045-5418918
Gym – donderdag: 11.45 tot 12.45 uur info 045-5421835

Hoewel hij nog maar drie zaterdagen open is geweest, hebben
een heleboel mensen de weg naar de Ruilwinkel Eygelshoven
aan de Christinastraat al weten te vinden: afgelopen zaterdag
werd de 100e deelnemer ingeschreven! Er zijn veel mooie
spullen binnengebracht en verschillende klanten konden de
punten die ze daarvoor kregen gelijk aan leuks besteden.
Klanten zijn positief over de opzet en de gezellige sfeer in de
winkel en verheugen zich op extra openingstijden.
Daar wordt aan gewerkt, vertelt coördinator Mat van Loo,
maar tot de officiële opening op dinsdag 9 juni is de winkel
alleen op zaterdag open. We hebben bewust voor deze aanpak
gekozen omdat de vrijwilligers dan tijd hebben om elkaar te
leren kennen en aan het systeem te wennen.
Na 9 juni is de winkel drie dagen per week geopend. We zoeken daarvoor nog gemotiveerde vrijwilligers. Dus, lijkt het je
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leuk om een bijdrage te leveren aan dit sympathieke initiatief
en deel uit te maken van een enthousiast team, neem dan contact op met Mimi (floormanager) 06 49673729 of Mat (coördinator) 06 31907055 of met de vrijwilligerscentrale.
Actuele informatie is ook te vinden op Facebook (Ruilwinkeleygelshoven).

Tuinwerk vrijwilliger gezocht M/V

Mannenkoor David succesvol in Luxemburg
Van 20 tot 22 maart jongstleden ondernam het Mannenkoor
David Spekholzerheide een concertreis naar Luxemburg. Op
uitnodiging van het Atertdauler Männerkouer werd deelgenomen aan het jaarlijks door dit koor georganiseerde galaconcert.
In dubbele uitvoering, want dit concert werd op twee achtereenvolgende avonden, voor in totaal 800 toehoorders uitgevoerd.
Op vrijdagavond was het eerste concert in het Cultuurcentrum
te Folschette, waar David een repertoire bracht, bestaande uit
internationale liederen, gezongen in de oorspronkelijke talen.
Uiteraard stond er ook werken in de eigen landstaal op het
programma: "Het Lied van de Hamer" en "Limburg mijn heerlijk land", dat zelfs samen met het Luxemburgse koor werd
uitgevoerd. David verraste het publiek ook met een in het
Letzeburgisch voorgedragen lied, alsmede een toespraak door
de voorzitter eveneens in het Letzeburgisch om het gastgevende koor te bedanken en de voorzitter als herinnering een replica van "d'r Joep" te overhandigen, voorzien van een passende
inscriptie. Op dit alles werd er door het publiek met groot
enthousiasme gereageerd en na afloop mocht David dan ook
vele complimenten in ontvangst nemen.
De zaterdag werd door het koor benut om overdag een bezoek
te brengen aan de stad Luxemburg om dan 's avonds weer aan
te treden voor een reprise concert. Ook nu weer mochten de
mannen, onder leiding van dirigent Jan Gouders, een stormachtig applaus in ontvangst nemen en werd het Atertdauler
Männerkouer bedankt met een tweede beeldje, nu van "d'r
Tröateman" vergezeld van een toespraak die in het Luxemburgs het verhaal rond ons Wereld Muziek Concours vertelde.
's Zondags vertrok het gezelschap richting Beckerich, waar in
restaurant, annex historische houtzagerij, "An der Millen" een
Frühschoppen en een afsluitend diner plaats vond.
Moe, maar voldaan, keerde men tegen de avond terug in
Spekholzerheide. Mannenkoor David kan terugzien op een
concertreis om in te lijsten.

De Botanische tuin is op zoek naar vrijwilligers die tijdens het
tuinseizoen, dat van maart tot en met oktober loopt, zijn allerlei tuinwerkzaamheden willen doen.
Werkzaamheden variëren per keer en zijn o.a. spitten, planten
en snoeien.
De teams tuinonderhoud zijn dagelijks actief van 8.00 tot
14.00 uur. Werktijden zijn onderling bespreekbaar.
De dag waarop men wil meehelpen is in overleg.
Het werk wordt in teams gedaan en brengt veel gezelligheid.
De vrijwilliger en de vaste partner heeft recht op een jaarkaart
voor de tuin en evenementen.
Wij zoeken mensen gezond van lijf & leden, verantwoordelijkheid tonen en enige kennis van tuinonderhoud hebben.
Informatie dagelijks kantoor Botanische Tuin Kerkrade

Wijkpreventieteam Kerkrade-West
Iedere inwoner van Kerkrade kan meedoen
aan het veiliger maken van de eigen buurt.
Geef door middel van het sturen van een mail
aan het Wijkpreventieteam aan waar bij u in
de buurt sprake is van een onveilige situatie. Meldingen kunnen gestuurd worden naar: wpt@kerkrade-west.nl
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Op korte termijn worden er, in verband met de veiligheid,
hekken rondom de woningen geplaatst. Het slopen van de
woningen kan helaas niet zonder geluidsoverlast en/ of stofvorming. Door het gebruik van moderne technieken wordt er
alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Ook de route van het bouwverkeer is zodanig gekozen, dat de
overlast voor de omgeving zo klein mogelijk is. Direct omwonenden ontvangen hierover nog een nieuwsbrief. Naar verwachting worden alle werkzaamheden voor het eind van het
jaar afgerond.

Schapen in de wijk
Uitgave West wint aan ruimte
In Kerkrade-West staat heel wat te veranderen de komende
jaren. De wijk krijgt een facelift onder de noemer ‘West wint
aan ruimte’. Twee voorbeelden van deelprojecten zijn ‘Heilust’ en de ‘Bestaande Wijk van Morgen’. Zo worden huizen
gesloopt, komt er een nieuw park (Park West), een nieuwe
Multifunctionele Accommodatie en 22 nieuwbouwwoningen.
In de Bestaande Wijk van Morgen zijn vele woningen van
HEEMwonen energiezuinig opgeknapt en wordt de openbare
ruimte vernieuwd. 4
Om de bewoners van Kerkrade-West en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt of
gaat gebeuren in West, zijn we in juni 2014 begonnen met een
uitgave in Westernieuws. Deze wordt enkele keren per jaar
geplaatst.
Tegelijk met de start van de uitgave in Westernieuws verschijnt enkele keren per jaar een digitale nieuwsbrief over de
Heilust. Mocht u automatisch op de hoogte gehouden worden
van het verschijnen van een nieuwe editie van de nieuwsbrief,
meld u dan aan op www.westwint.nl
Sloop
In de Gladiolenstraat zijn de sloopwerkzaamheden aan de
eerste 15 woningen begonnen. De sloop van deze woningen
vindt op duurzame wijze plaats waarbij zoveel mogelijk materialen gesorteerd en hergebruikt worden. Daarnaast zijn jongeren betrokken in het kader van Social Return On Investment.
Na de bouwvak, eind augustus, zal gestart worden met de
sloop van de rest van de woningen in de Gladiolenstraat, Geraniumstraat, Lupinestraat en Papaverstraat. In totaal worden
er in deze fase door HEEMwonen 85 huurwoningen gesloopt.
In de woningen is een gespecialiseerd bedrijf inmiddels gestart
met de asbestverwijdering. Alle particuliere woningen in de
Papaverstraat zijn al gesloopt.

Jack Vinken (HEEMWonen), Jo Bok (gemeente Kerkrade), gedeputeerde Erik
Koppe en Maarten Stadhouders bij de aftrap van de duurzame sloop in de
Gladiolenstraat.

Het toekomstige Park West heeft sinds begin mei nieuwe
bezoekers. Er lopen namelijk schapen rond! Tussen de Spireaen de Lupinehof en de Kaalheidersteenweg staan de schapen
in een mooi stukje natuur. Ze zorgen voor het natuurlijk kort
houden van het gras. Er zijn inmiddels wat lammetjes bij gekomen. Bewoners van de Spireahof reageren enthousiast.
Renovatie Gladiolenstraat

In september dit jaar, na de bouwvak, start HEEMwonen met
de grootschalige renovatie van de 12 woningen met even huisnummers in de Gladiolenstraat. Het gaat om een complete
renovatie van zowel binnen- als buitenzijde. Een opsomming
van de werkzaamheden: isolatie aan dak, buitenmuren en
begane vloer, plaatsing van kunststof kozijnen, gevelreiniging,
vernieuwen buiten- en binnenschilderwerk, vernieuwen keuken, douche en toilet, aanbrengen warmte-terugwinventilatiesysteem (WTW), vernieuwen CV met lagetemperatuurverwarming, plaatsing berging en aanpak tuinen.
Ook na deze grondige opknapbeurt blijven de woningen huurtoeslagtoegankelijk.
Park West
Het inrichtingsplan voor het park is gereed en voor het gedeelte tussen de Kampstraat en de Lupinestraat worden momenteel
de voorbereidingen getroffen voor de aanleg. De vermoedelijke start daarvan zal in het najaar plaatsvinden, na de sloop van
de woningen door HEEMwonen. In de tussentijd zal een aan-
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tal braakliggende percelen in het kader van de werkzaamheden
tijdelijk gedeeltelijk gebruikt worden voor opslag van materialen en grond. Percelen die daarvoor niet gebruikt worden,
zullen zo goed als mogelijk onderhouden worden. Het inzetten
van schapen voor het begrazen is daar onderdeel van.
Speeltuin
Op dit moment is de aannemer druk bezig met de
inrichting van de nieuwe
speeltuin. De eerste speeltoestellen zijn geplaatst en
ook wordt gewerkt aan de
inrichtingselementen zoals
groenvoorziening, paden,
zandbak, waterspeelplaats
en dergelijke. Daarna volgen de grote toestellen die refereren
naar de mijnen. Einde juni is de nieuwe speeltuin gereed.
Voetbalcourt

Ook het Roda JC Kerkrade-Court krijgt langzaam vorm. Dit
kunstgrasvoetbalveldje zal eveneens einde juni gereed zijn.
Energieneutrale nieuwbouw Heilust

matiecentrum door omstandigheden als feestdagen, vakantie
etc. niet open gaat. Dit wordt doorgegeven via
www.westwint.nl en de sociale media van West wint. Ook
hangt er voor de zekerheid dan een briefje op de deur. Tot
ziens in het Informatiecentrum!
MFA
De plannen van de MFA West
komen in een nieuwe fase. Op
12 maart 2015 is een eerste
Voorlopig Ontwerp van architect SATIJNplus gepresenteerd aan de toekomstige
gebruikers. Momenteel werkt
de gemeentelijke projectgroep
samen met de toekomstige
gebruikers (verenigd in een
‘Klankbordgroep’) en de
lokale zorginstellingen (verenigd in de ‘Partners Sociaal
Domein’) aan de verdere
uitwerking van enkele zaken.
Naar verwachting zal dit begin juni tot resultaat leiden.
Daarna kan ook de ontwerpfase weer worden opgepakt en zal
het Voorlopig Ontwerp verder worden uitgewerkt.
Zoals het er nu uitziet, zal de ingebruikname van de MFA
West naar verwachting eind 2016 plaats vinden.
Sociaal Programma
Een aantal projecten loopt inmiddels succesvol. Zo zijn bij de
projecten laaggeletterdheid, bevordering ondernemerschap en
bevordering participatie de successen reeds zichtbaar.
Thematische aanpak 'laaggeletterdheid'

De bouw van de 22 nieuwbouwwoningen in de wijk is afgerond. Alle woningen zijn inmiddels toegewezen. Vier woningen zijn verhuurd aan SGL, Stichting Gehandicaptenzorg
Limburg. Een aantal mensen met een beperking gaat hier wonen onder begeleiding van SGL. Wilt u meer weten over
SGL? Kijk dan eens op www.sgl-zorg.nl De reacties op de
woningen met begeleiding van de SGL waren overweldigend.
Inmiddels zijn ook de overige woningen (die bij normaal verbruik zelfvoorzienend zijn in hun energieverbruik) allemaal
verhuurd.
Nu de woningen gereed zijn, worden de wegen rondom aangelegd. Deze zullen medio juli worden opgeleverd.
Informatiecentrum
Sinds november 2014 is er een Informatiecentrum aan de
Kampstraat 69 waar u terecht kunt met vragen over Park West.
Het centrum is elke dinsdag, woensdag en donderdag geopend
tussen 14.00 en 16.00 uur. Het kan voorkomen dat het Infor-

Het project 'Laaggeletterdheid' heeft als doel taalvaardigheden
te verbeteren. Bewoners krijgen een cursus van 4 modules van
10 weken aangeboden. Elk module wordt gewerkt met een
ander thema en wordt afgesloten met een leuke activiteit. De
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deelnemers zijn erg enthousiast en zijn elke bijeenkomst aanwezig. De lessen worden gegeven door het Arcus College en
vinden plaats op donderdagmorgen in de Buurtkamer in de
Geraniumstraat.
Bewoners krijgen kansen
Met het project ‘Bevorderen Ondernemerschap’ worden bewoners begeleid om aansluiting te krijgen bij de reguliere
arbeidsmarkt. Dit kan in de vorm van zelfstandige ondernemer
of naar regulier werk. De coöperatie Vierwerk begeleidt op dit
moment een aantal personen in dit traject. Een project dat hier
mee samenhangt, zijn de Kansenwinkels in Kerkrade-West.
Via begeleiding door d'r Sjalter krijgen bewoners de kans om
door te stromen naar regulier werk. Inmiddels zijn de eerste
deelnemers doorgestroomd naar regulier werk.
Festival van de Toekomst!
Het weekend van 27 en 28 juni is het feest in en nabij Park
West. Op die dagen organiseren de gemeente Kerkrade en
HEEMwonen het ‘Festival van de Toekomst’. Houd uw agenda dus maar al vrij. Er komt een vrijmarkt, festivalterrein met
muziek en nog veel meer. In de eerste helft van juni ontvangt
u nog een nieuwsbrief met alle informatie!
Pilot met bewoners
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Bestaande Wijk van Morgen
Inmiddels is fase 2 van het gebied gereed en opgeleverd. Dit is
de Kasperenstraat en het binnengebied tot aan de Dahliastraat.
Wel moet nog in de Kasperenstraat de groenvoorziening worden aangelegd. Dit kan echter pas in het najaar. Als tussenoplossing wordt in de plantvakken zomergoed geplant. Dit gebeurt samen met scholieren van de basisschool. Voor fase 3
worden nu de voorbereidingen getroffen. Hierbij gaat het om
het gebied tussen de Dahliastraat en de Tulpenstraat. Dit zal in
het najaar in uitvoering gaan. Eind dit jaar is alles klaar.
Colofon
Deze uitgave vindt plaats in het kader van West wint aan
ruimte. Voor tips of reacties kunt u terecht bij:
Gemeente Kerkrade
Mado van Oppen
Telefoon: 14045
mado.van.oppen@kerkrade.nl
HEEMwonen
Brigitte Dankelman
Telefoon (045) 6454444
b.dankelman@heemwonen.nl
Deze uitgave is zorgvuldig samengesteld. Het is echter altijd
mogelijk dat er een foutje in geslopen is. Aan de teksten of
foto’s kunnen geen rechten worden ontleend

Eind februari en begin maart zijn twee bewonersavonden georganiseerd in de Buurtkamer over Park West. In eerste instantie zijn direct aanwonenden en bewoners uitgenodigd die eerder al hadden meegedacht over de invullingen in het park.
Doel van deze bewonersavonden ‘Proeftuin’ was vooral samen dingen bedenken die op korte termijn uitgeprobeerd kunnen worden.
Het is namelijk belangrijk dat het vooral een park VAN de
wijk wordt en dat kan alleen maar samen bereikt worden.
Op het veld grenzend aan de straten Papaverstraat, Gladiolenstraat, Lupinestraat, naast Lupinehof hoeven geen werkzaamheden in de grond meer plaats te vinden. Het is daarom een
ideale plek om projecten uit te proberen, zodat een duidelijker
beeld ontstaat van wat wel en niet zou kunnen werken in Park
West. Het zijn allemaal min of meer tijdelijke voorzieningen,
op een tijdelijke plek. Het zou kunnen dat sommige projecten
op de gekozen plek goed uit de verf komen, dan zal later gekeken worden of ze wel dan niet verplaatst moeten worden.
Sommige zaken in het nieuwe park al gepland, denk bijvoorbeeld aan paden.
De gezamenlijke aanwezigen hebben vier ideeën naar voren
gebracht die alle vier nader onderzocht zullen gaan worden
door werkgroepjes van bewoners onder begeleiding van de
opbouwwerker van gemeente Kerkrade, Wendy Logister.
Vier ideeën om mee te starten zijn: Jongeren, Tuinen, Social
Sofa en Honden Uitlaat Route.
Hoewel de werkgroepen gevuld zijn, kunnen er nog altijd
mensen aansluiten, zowel in de bestaande groepen als met
nieuwe ideeën. Enthousiaste bewoners kunnen contact opnemen met Wendy Logister via: wlgst@kerkrade.nl en 14 045.

.

