Het jaar 2016
Het jaar is weer bijna voorbij tijd om de balans op te maken.

1. Wie is volgens u dé Kerkradenaar van 2016, en waarom?
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Nominatie
Al die mensen die 24 uur
p.dag voor zieken klaar
staan

alle winkeliers in het
centrum ze geven de moed
niet op in de afgelopen jaar
toch probeert er iets van
temaken zodat het centrum
een beetje leeft
ambtenaar gemeente

Ik zou niemand kunnen noemen

Toelichting
Ik begrijp goed dat er een persoon genoemd dient te worden, maar
heeft kerkrade niet meer als genoeg punten waar diverse mensen
naar voren gebracht en geeerd worden!
Voor mij is het elke kerkradenaar die permanent klaar staat voor
zieke, mindervalide, oudere, eenzame medeburgers.
Zo is bv mijn echtgenote die bij haar moeder zijn, echtgenote zijn
...mijn grote verzorgster 24/7........
En nu kom niet met....het is toch je vrouw? Nee ze zet zich geheel in
dienst van mijn beperkingen en zet zichzelf helemaal opzij.
En hier zijn er tal van in kerkrade. Die stilletjes steeds maar weer
werken en zorgen.
En niet die genoemde mantelzorgers die met de titel te koop lopen.
......
deze mensen hebben in heel slechte tijden toch ervoor gezorgd dat
er nog publiek naar het centrum komt

diegene die op het idiote idee kwam om terras
overkappingen(wintertuin!) in toekomst te verbieden.
Willen we nu mensen naar
kerkrade halen ze wegjagen. Maar ja er komen ook nog
verkiezingen in 2018 , kans om de juiste partij aan het roer te
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Burgemeester Som
College Kerkrade
de Burger van Kerkrade

de hard werkende burger
De vrijwilligers
Deken Nevelstein
Dhr.Som
Dion Schneider

d'r Joep
Enzo Kok en Zoe Greten
fractieleidster / voorzitster
cda
Fred de Jong
Harm en Dionne Wiertz
Harm Wierts
harm wiertz
Harm Wiertz.

Harrie Vroomen
henk Timmer

Hessel Meijer

Hessel Meyer
hessel meyer / Wyckerveste

Hub Schetters

krijgen
Hij heeft persoonlijk ervoor gezorgd dat het Centrumplan eindelijk
gerealiseerd wordt
Initiatieven nemen
De burgers van Kerkrade zetten zich al sinds 1957 in voor de wereld
vrede via het wmc. Zij verdienen eigenlijk de Nobelprijs voor de
Vrede. Want hun werk blijft door gaan, van generatie op generatie.
De geldprijs kan besteed worden aan alle Kerkraadse kinderen, tot
hun 21 jaar, om gratis muzieklessen te krijgen. De oorkonde en de
onderscheiding kunnen ten toon worden gesteld in het
Stadskantoor.
ieder die zijn plicht doet, hoeft niet op een lijstje !
Die heel veel onbetaald werk verrichten
Intwikkelt de kerk ten positieve in het dekenaat
Hij heeft dit jaar weer zijn beste gegeven voor Kerkrade
Flik het maar eens, wéér de begroting sluitend krijgen met de
huidige omstandigheden. De man heeft op diverse gebieden
fantastische resultaten geboekt voor Kerkrade dit jaar.
Dat is de enige die zichzelf is gebleven
De jeugd heeft de toekomst. En aangezien Kerkrade vergrijst, zou
dat een mooi impuls kunnen betekenen.
De moed heeft gehad een eigenzinnig figuur als Lataster uit de
fractie te zetten.
Levenlang fan van Roda, in goede en mindere tijden.
Ze zetten zich samen enorm goed in voor de opleving van Kerkrade.
Een man met hart voor Kerkrade door het centrum aantrekkelijker
te maken dankzij investeringen in gebouwen.
ondernemer die Kerkrade levendiger probeert te maken en
arbeidsplaatsen creeerd
Ik had enige kritiek op meneer Wiertz geuit op facebook, hij stond
daar open voor en nodigde mij uit voor een persoonlijk gesprek.
Heel vriendelijk en heel gastvrij. Later, heeft hij mijn dochter aan
een baan in het museum geholpen, toffe man toch... :)
Een gerechtvaardigde kandidaat als raadslid te worden.
Omdat hij de liefste vrijwilliger is voor mensen die eenzaam zijn en
mensen met een beperking hij staat voor iedereen klaar ben super
trots op hem
Zijn doorzettingsvermogen om het centrumplan te laten slagen met
centercourt waarbij hij niet constant het verdienmodel in het oog
heeft maar uit zijn hart
als Kerkradenaar de zaak heeft opgepakt..
Komt eindelijk schot in het centrumplan door zijn toedoen
Hij zorgt ervoor dat we weer trots op Kerkrade kunnen worden. De
Roda boulevard, het Centrumplan, Centre Court: wat hij aanpakt
wordt een succes!!!!:!!
Hij geeft pro deo gastlessen op scholen van allerlei niveau en alle
leeftijden over WOII D-Day en vooral de evacuatie van Kerkrade,
lezingen aan veteranen, verenigingen van allerlei aard in binnen- en
buitenland. Hij is een ambassadeur voor Kerkrade.
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Iedereen, die mantelzorger
is.
J.Toussaint
Jack Vinders
Jack vinders
Jack Vinders
jack Vinders
Jo Bok
John Vandeberg
Jos Som
Jos Som
Jos Som
Jos Som
Jos Som
Lex Nelissen
Marcel Ballas

Marcel Mahr
Marcel Mahr

Marianne Laumann van de
SP.
Max II Charlier
mijn moeder
Miriam Vleugels
Miriam Vleugels

Niet de kerkradenaar maar

Deze personen verdienen deze waardering. Alle respect voor de
manier waarop zij 'weg cijferen' ten dienste voor anderen.
101 Jaar oud ( en een half) met vallen en opstaan en toch positief
blijven
Staat altijd open voor medemens en zet zich (vaak) belangeloos in
voor de minder bedeelden
Ik vind dat hij een echte ambassadeur van de kerkraadse cultuur
Hij promoot Kerkrade op een geweldige manier!
Kerkradenaar puur sang
Nee
Hij heeft samen met nog 4 andere mensen de nieuwe Kirchröadsjer
Dieksiejoneer gemaakt wat heel veel werk is.
Zijn verzet tegen motorclub
Mooi stadspark gerealiseerd en bezig is met centrum.
Landelijke winkelketens nog belangrijk om in centrum te vestigen.
Vernieuwing Centrum
Hij heeft veel zorgen over Kerkrade maar blijft pal achter bv de
centrumplannen en Kerkrade dtaan
zijn standpunt over motorclubs(bendes?) dat hij consequent
volhoudt. mijn stad moet voor mij en mijn geliefden veilig blijven.
Verhuisd tegen de trend in.
Ballas is in het Duitse Hückelhoven directeur van zorginstelling
Lambertus. Hij blinkt uit in menselijk 'leiderschap' en heeft terecht
in 2006 al een prijs gewonnen als beste werkgever van Duitsland.
Marcel zet zich zo ongelooflijk goed in voor de minder bedeelden in
het algemeen en voor de samenleving in het bijzonder
Hij haalde na heel veel eerdere pogingen door andere uitbaters het
gemeenschapshuis 'Patronaat' in Bleijerheide uit het slop. Hij
ontplooide talloze nieuwe initiatieven (van buurtontbijt tot
Sinterklaas en van Ladies Night tot Schnitzelbuffet) die de buurt
verlevendigde. Door gemeentelijk beleid is hij gedwongen om in
maart 2017 te stoppen. Een voor velen onbegrijpelijk feit!
Je heeft een kritische mening. Ze is hard maar eerlijk en durft tegen
de gevestigde partijen in te gaan.
Met zijn positieve uitstraling heeft hij als stadsprins 2016 veel
mensen plezier bezorgd.
omdat ze het ondanks haar ziekte zo goed blijft doen in
Hamboskliniek
Zij verbindt de Kerkraadse samenleving op verschillende vlakken.
Boegbeeld van Kerkrade! Bewezen in de aflevering 'Mijn stad ...
Kerkrade' dit jaar op de televisie.
- Geweldig accent perfect zoals een Kerkraadse Nederlands behoort
te spreken.
- Enthousiasme voor Kerkrade straalt er van af.
Verder een kunstenares die ook veel kunst maakt met betrekking
tot Kerkrade zoals bijvoorbeeld het mijnverleden.
Omdat zij datgene doen wat de politiek niet voor elkaar krijgt nl. De
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alle mensen in Kerkrade die
vrijwilligerswerk doen
Paul Weelen
Peter Trompetter

Peter Trompetter
Peter Trompetter
Pierre Vermeulen
Regina Leu
standbeeld d'r Joep

Tim Weijers
wethouder Wiermans
Yannick Lataster
yannick lataster
Zef Caelen

medemens helpen en steunen daar waar mogelijk
Voor het steeds weer uitdragen van het kerkraads dialect.
Hij is altijd op pad om al het nieuws en alle activiteiten binnen de
gemeente in woord en beeld vast te leggen.
Daarnaast probeert hij ook het verleden van Kerkrade in woord en
beeld te bewaren en in boeken vast te leggen.
Tot slot is hij een graag geziene man en inmiddels zelf een markant
stadsfiguur.
Hij zet Kerkrade goed in de picture.
Via social media houd hij ons op de hoogte van alles wat in
Kerkrade speelt
Staat midden tussen supporters
Ik vind dat zij veel doet voor de gemeenschap.
de Kerkradenaar met de mijnwerkersmentaliteit, die met beperkte
middelen het beste uit zichzelf haalt en waar Kerkrade trots op kan
zijn.
Deze jonge Kerkradenaar zet als wethouder onze stad weer op de
kaart zowel nationaal als internationaal
Heeft visie en inhoud gegeven aan het nieuw te bouwen City plan
met cultuur-unit in Kerkrade. Chapeau !
De enige Kerkradenaar die het landelijke nieuws haalde.
Uit de gemeente raad gezet en CDA leiding weet zelf nog niet
waarom.
Doet heel heel veel voor de gemeentschap.
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Dit jaar heeft verschillende hoogtepunten maar ook dieptepunten meegemaakt.

2. Wat was volgens u dé belangrijkste gebeurtenis van 2016,
en waarom?
60%
51%

49%

50%

(n=172)

40%
30%
20%
10%
0%
Gebeurtenis:

Gebeurtenis
11 nov 2016 op de markt
Aanleg buiten ring
Aanleg rondweg, overbodig in
zo'n kleine gemeente
aanslagen

aanslagen in parijs

beginsignaal van renovatie
centrum
besluitvorming inzake
centrumontwikklingen.
bouw nieuwe winkelcentrum
brexit
Brexit
Brexit

Ik weet zo geen belangrijke gebeurtenis

Toelichting
geweldig idee en inzet van de mevrouw uit Chevrement
Een provinciaal prestigeproject welk alleen maar miljoenen kost en
geen enkele meerwaarde heeft voor de gemeente kerkrade
Zie 6
waar globaal economische recessie heerst gaat het de verachtelijke
wapenhandel meer dan goed.
Regeringen zijn onkundig te leiden.Zo komt het tot oorlog en
arrogant machtsvertoon.! Toch...!
de wereld verandert en als men dan meer aan jezelf en je fam gaat
denken door voor de sluiting van grenzen te zijn wordt je meteen
bestempeld als rassist
eindelijk wordt begonnen aan de al jaren uitgestelde bouw van het
nieuwe winkelcentrum.
dit is meer dan belangrijk voor de toekomst van Kerkrade en
daarmee voor de inwoners.
eindelijk wat voor de jongere generatie in kerkrade
Neen
Spreekt voor zich
De start van de sterfhuisconstructie van het Europees verbond. Na
de landelijke verkiezingen zal het kabinet afgestraft worden voor
haar Europees beleid. Ik vrees dat er veel stemmen naar blonde
Geert kunnen gaan die daarna zijn kiezers massaal zal laten vallen.
In Kerkrade waren er weinig hoogtepunten. Het centrumplan, roda
perikelen allemaal vaste prik. Positief is het welness gebied op het
oude ziekenhuisterrein en de uitbreiding van de Leisure activiteiten
rond het Parkstad stadion.
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Brexit en de verkiezing van
Trump als president van de VS
Buitenring en start van
centrumplan

centrum
Centrum
Centrumplan
centrumplan
Centrumplan

Concert Guido
de aanslag in Brussel en
overige plaatsen met name
ook Aleppo

De geboorte van mijn zoon.
de is-aanslagen in oa Parijs:
zijn een uitwas van hoe religie
misbruikt wordt en vormen zo
een bron voor haat en terreur
De verkiezing van Trump

De verkiezing van Trump als
president
de verkiezing van Trump tot
president van de USA
De wens van Heerlen om te
fuseren met Landgraaf
eindelijk nw winkelncentrum
in aambouw

Deze gebeurtenissen gaan de toekomst veranderen. Op welke
manier is op dit moment nog niet duidelijk.
Als dit puur gericht is op kerkrade, dan is het toch wel de doorbraak
van de buitenring in onze pracht natuur. Vreselijk om steeds verder
ons bronsgroen zo te zien verdwijnen. In één lijn is het ook de start
van de centrumplannen.....al is slopen snel gebeurt, opbouw
vertraagt en zal dus ook veel meer dan gepland gaan kosten.....
Het behouden van C&A en opnieuw binnenslepen van de HEMA
alsmede meerdere kleinschalige detailhandels.
Hét plan dat de toekomst voor Kerkrade moet maken
Dat het WEER duurder wordt,en ik garandeer dat dit niet de laatste
keer is
Hema en c&A blijven aan Kerkrade behouden
Eindelijk naar jaren lang gekissebis en eerlijk gezegd gerommel in de
gemeenteraad over het centrumplan.
Ik hoop dat we volgend jaar in 2017 trots mogen zijn op
ons nieuw centrum en dat er genoeg winkels zullen komen,zodat
Kerkrade weer leeft.
Goede PR voor de stad.
De wereld kijkt toe...een stille tocht in de vorm van een
processie....presidenten die elkaar na staan en besmeuren met hun
prive verhalen en deze belangrijker vinden dan verkozen te worden
om hun politieke standpunten en de nood op de wereld zoals
Aleppo maar ook hun ogen sluiten voor de gevolgen van het
vernietigen van deze aarde dus eigenlijk ook voor het wel en wee
van hun eigen kinderen. Egoïsme viert hoogtij.
Lijkt mij overbodig...
Zie eerder...

Amerikaanse politiek drukt altijd een enorm stempel op de wereld.
De keuze die de VS gemaakt heeft zal doorwerken in de
wereldpolitiek.
Omdat de verkiezing van deze man belangrijk kan zijn voor de vrede
op deze wereld
Hij bevestigd het veranderende wereldbeeld. De populisten winnen
steeds meer. Rijk wordt rijker en arm wordt armer.....
Straks zijn we, als Kerkrade mee gaat doen, hopelijk één groot
Parkstad.
zeer belangrijk voor kerkrade
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FFormule 1, Referemdum
zwarte piet,

Geboorte kleinkind
Handhaving Roda JC in
Eredivisie
Het ondergang van een
politicus
hopelijk... start van het nieuwe
centrum.
is deze vraag landelijk of
plaatselijk?
klimaatverdrag
Leuke nieuwe buren
Meer groen...leegstand
afbreken
MFA

Moorden in naam van Allah
door IS
Niet één enkele te noemen
helaas... wél vele anderen die
met elkaar samenhangen.

nieuw park

Max Verstappen behoeft geen verdere uitleg.
Politiek dat men het referendum in de huidige vorm niet
accepteert, waarom dan nog stemmen. Zwarte Piet, dat men
hieraan zoveel uren in de politiek aan besteed, gewoon belachelijk.
Tegenstanders van nu, denk u nu werkelijk dat al deze mensen
vroegen Sinterklaas niet gevierd hebben. Dan de acteur die jaren
een van de vaste pieten was, en die nu ook tegen is. Wat heeft hij
gedaan met het salaris cq. vergoeding die hij hiervoor heeft
gekregen. Voor niks zal hij dit niet gedaan hebben.
Bijzonder
Invulling bedrijventerrein rond Parkstadstadion.
Mark Meijer vergat zijn voorbeeldfunctie en leidde daarmee zijn
ondergang in (stelen tijden Pinkpop en ook nog leugens verkopen).
buiten alle positieve berichten, blijft er nog wel een vraagteken
bij.. zie laatste kostenverhoging.
Landelijk: te veel aandacht aan mindere punten zoals zwarte piet ,
discreminatie in plaats oplossen van armoede en werkloosheid
Voor toekomst van onze kinderen
Eindelijk weer ' leven in de brouwerij ' naast ons na twee en een
half jaar leegstand
Oude gebouw autobedrijf rosenbaum afgebroken aan
kaalheidersteenweg.
Wederom wordt de realisering van de MFA in Kerkrade-West
uitgesteld. Inmiddels loopt de besluitvorming al bijna 10 jaar,
zonder resultaat. Met de geraamde meerkosten van het nieuwe
centrumplan verwacht ik dat er in 2017 ook niets wordt
gerealiseerd.
De huidige gemeenschapshuizen hebben de aandacht niet meer
van B&W en de Raad. De gemeenschapshuizen verpieteren steeds
meer.
Lijkt mij onnodig
De meeste gebeurtenissen tegenwoordig zijn wereldwijd helaas
negatief te noemen. De oorlog in Syrië, de verkiezing van Trump, de
Brexit, de armoede, dat kerstacties nodig zijn om minder
bedeelden een voedselpakket te geven, De vluchtelingen en de
manier waarop velen zich gedragen tegenover het gastland... het
prijsbeleid dat alsmaar stijgt en het de mensen onmogelijk maakt
om nog veel te lachen, de gezondheidszorg die te wensen over laat,
de scholen waar de leerkrachten steeds meer onzinnige dingen
moeten doen die ten koste gaan van de kinderen. Kortom... heel
veel negatieve dingen. Er is niet één ding te noemen, het hangt
allemaal samen en men zou zich meer bezig moeten houden met
vrede, vrijheid en vooral tevredenheid onder de mensen. De
politiek heeft een belangrijke taak maar is er zich niet van bewust
helaas.
Eindelijk dat ouderwetse gedoe weg en een modern jasje

7

Nieuwste bezuinigingen OV
met Arriva

onnodig

onslag bij v+d nu in de
w.w.jammer
Oorlog in Syrie
Opening C+C+C

Opening hertenpark
Opening nieuw stadspark

opening stadspark

operatie aan benen
overlijden vader
persoonlijk
Politiek
Pr. Thrump
Presidentiele elect Donald
Trump
Stadspark; museum, RJC
handhaving in eredivisie
Start bouw buitenring in
negatieve zin
Start Centrumplan
start centrumplan
start centrumplanuitvoering
Start ontwikkeling
centrumplan
stolperstenen

totale onrust in de wereld
Trump verkozen

Per 11 december wordt opnieuw het openbaar vervoer
gemangeld.
Motto: de toerist is de koning in het openbaar vervoer.
Als die maar snel en heel goedkoop overal naar toe kan.
De lokale inwoners worden niet meer voor vol aangezien.
De diverse geldverslindende activiteiten. Veelal slecht
gecommuniceerd. Kost onnodig geld en de opkomst is niet naar
behoren.

Zoveel menselijk leed. Zoveel onschuldige slachtoffers. Zoveel
ontheemden.
Jammer dat de Kerkradenaren niet van een openingsactie gebruik
konden maken. Als wij enthousiast zij, dan is de kans groot dat wij
reclame maken richting familie, vrienden en bekenden van buiten
Kerkrade. Ze werkt dat bij GaiaZoo ook!!!1
Kerkrade-centrum heeft te weinig plekken waar kinderen kunnen
spelen
Het is iets vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt er ontbreekt
echter een gelegenheid tot nuttigen van koffie ed verder wordt er
re weinig activiteiten georganiseerd in stadspark
Ik pleit al jaren voor een intensiever gebruik van het stadspark en
het gebruik ervan als cultureel trefpunt. De vernieuwing en
opening ervan is een goede stap.
na diverse onderzoeken en een ingreep kan ik weer langer dan
anderhalf uur wandelen en dat vind ik van zeer groot belang
Is dat nodig?
te persoonlijk om te schrijven
Een duistere toekomst
De mensen zijn het beu om door de politieke elites te worden
misleid.
behoeft geen toelichting.
Woon zelf tegen het stadspark aan en al 50 jaar
supporter van RJC...
Verstoring van prachtig natuur en wandelgebied
Goed voor de uitstraling van het Centrum en daarmee heel
Kerkrade.
werd allerhoogste tijd
eindelijk niet lullen maar aanpakken
Van eminent belang voor Kerkrade en aanjager van diverse andere
ontwikkelingen. Grelukkig zijn de eerste vruchten in zicht.
Op 30 november 2016 werd de laatste grote partij Stolperstenen
gelegd, ter herinnering aan alle vermoorde Kerkraadse joden, maar
ook de Amsterdamse joden, die als onderduikers in Kerkrade veilig
waren voor Nazi Duitsland.
alle ontwikkelingen maken mij bang
Klimaatakkoorden van tafel
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Trump wordt gekozen tot
president
Trump wordt president
vakantie India
vele activiteiten op de markt
verbouwing museum
verkiezing Amerika
Verkiezing Trump
Verkiezing Trump
Verkiezing Trump

verkiezing Trump

Verkiezing Trump
Verkiezing USA

VERKIEZING VAN DE
PRESIDENT VAN DE VS

Verkiezing van Donald Trump
tot president van de VS
Verkiezing van Trump
Verkiezingen in Amerika

Dit is voor de hele wereld belangrijk. Positief of negatief
Zijn mening en denkbeelden gaan de hele wereld beïnvloeden.
Dit is een land om nooit te vergeten.
Was leuk dat er vaker iets werd georganiseerd
een echte publiekstrekker
Is ontzettend belangrijk voor wereldvrede, milieu en economie.
Door de enorme impact op economie en politiek.
Symbolisch voor de algehele geestelijke verpaupering (idem Brexit,
Wilders); gaan we ook komende jaren veel last van ondervinden.
Ik ben er van overtuigd dat dit een derde wereld oorlog heeft
afgewend of op zijn minst vertraagt.
En ik hoop dat onze politiek het algemene signaal dat globaal
uitgezonden word oppikt en er wat aan doet voor mensen massaal
Wilders stemmen uit protest ipv dat ze het echt met hem eens zijn.
Heeft de elite door miljardair Trump, nog meer greep gekregen op
de wereld?
Hoe kan men de hoop hebben dat een miljardair de belangen van
de kleine man zal behartigen?
Verschrikkelijk, een racist als machtigste man
Decadentie ten top dat een verkiezing niet meer gaat over
inhoudelijke zaken, en dat er geen contact meer is tussen
landsbestuur en bewoners.
De verkiezing van de nieuwe president van de VS is van mondiaal
belang, dus ook van belang voor Nederland. Als de persoon die de
president van de VS wordt /is niet de juiste politieke instelling
heeft loopt de Europese en NATO samenwerking met de VS als
bondgenoot gevaar, en daardoor komen de handelsbetrekkingen
en de wereldvrede onder druk te staan. Concreet gesproken
betekend dit, doordat Donald Trump de nieuwe president van de
VS is komt er een uitgesproken populist en een loepzuivere
kapitalist aan de macht in het land dat de toon aan geeft in de
wereld, hierdoor krijgen de populisten in de andere westerse
landen een geweldige duw in de rug en kunnen landen als
Nederland, Duitsland en Frankrijk na de verkiezingen in 2017 een
geheel andere politieke landkaart krijgen en dan spreek ik nog niet
eens over de politieke ramp die ontstaat als de Britten in 2017
daadwerkelijk uit de Europese Unie stappen! Alles bij elkaar
genomen staan de tekens op (politieke)storm in 2017.
Dit geeft aan dat het vertrouwen in de bestaande politiek helemaal
weg is. Wordt tijd dat de heren politici zich eens gaan beseffen dat
ze er voor de bevolking zijn en niet dat de bevolking er voor hun is.
Verkeerd
Ons leven én het leven van de 'vrije mensheid' in Europa (dus ook
Kerkrade !!) wordt voor een groot (aanzienlijk) deel beïnvloedt
door deze verkiezingen. Gooien ze in Amerika 'de kont in de krib'
zullen wij dit als Europeanen moeten 'tackelen' én daar zullen we
niet vrolijk van worden !!!!!
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