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De offi  ciële bekendmakingen 
worden geplaatst in een 
elektronisch gemeenteblad 
en daarin is, voor zover van 
toepassing, nader aangegeven 
hoe u kunt reageren 
op de bekendmaking. 
De elektronische 
gemeentebladen zijn te 
vinden via www.voerendaal.
nl, onder het kopje Raad 
en College/Regelgeving en 
Bekendmakingen. Daarnaast 
zijn alle bekendmakingen in 
te zien via www.overheid.
nl. U kunt zich abonneren 
op een a� enderingsservice 
via de mail, zodat u al� jd de 
meest recente berichten van 
onze gemeente ontvangt. 
Kijk hiervoor op www.
overuwbuurt.overheid.nl.

/ Bekend-
makingen

/ Algemeen
Adres: Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal

Openings� jden:
- maandag t/m vrijdag 

8.30-12.30 uur
- dinsdag ook 16.00-19.00 uur
Vanwege de coronacrisis kunt 
u alleen nog maar op afspraak 
in het gemeentehuis terecht 
voor noodzakelijke producten 
en diensten die niet kunnen 
wachten (zoals aangi� e van 
geboorte en overlijden). Er is 
dus geen vrije inloop meer.

Telefoon: Telefonisch is 
het Klant-contactcentrum 
bereikbaar van maandag t/m 
donderdag van 8.30-12.30 uur 
en van 13.30-17.00 uur en op 
vrijdag van 8.30-12.30 uur via 
045-575 33 99.

/ Evenementen
Organiseert u een evenement 
of ac� viteit in onze gemeente? 
Meld uw evenement dan nu 
gra� s aan via de VVV website. 
Door uw evenement aan te 
melden wordt uw evenement 
zichtbaar op de toeris� sche 
website van de gemeente, de 
website van VVV Zuid-Limburg 
en in de Voerendaal-app.

/ Samen brengen we de rust terug in de 
zorg!
“Op dit moment hebben we in 
heel Nederland te maken met 
hoge besme�  ngsaantallen. 
Zuid-Limburg is daar geen uitzon-
dering op. Integendeel zelfs, de 
zorgpar� jen in onze regio luidt de 
noodklok. Voor het weekend kon-
digde het kabinet nieuwe maat-
regelen aan. Die maatregelen zijn 
nodig om de druk op de zorg te 
verminderen. Als burgemeesters 
van Zuid-Limburg maken we ons 
zorgen. We sluiten aan bij het be-
richt van de zorgpar� jen afgelo-
pen zaterdag in de diverse media.

De zorgketen in Zuid-Limburg 
staat onder druk. Mogelijk komen 
we in fase 3 terecht. Dat betekent 
dat je niet meer de zorg krijgt die 
je gewend bent. Zorgmedewer-
kers moeten kiezen wie, waar en 
wanneer zorg krijgt. We kunnen 
ons voorstellen dat dat je onge-
rust maakt. De GGD is de organi-
sa� e die je hier goed over op de 
hoogte houdt. Maar natuurlijk 
moeten we alles op alles ze� en 
om die fase te voorkomen. Ons 
belangrijkste wapen is het volgen 
van de basismaatregelen zoals we 

die allemaal kennen en de maat-
regelen die aangekondigd zijn in 
de persconferen� e. Houd je er-
aan! Misschien wordt het makke-
lijker als je jezelf steeds herinnert 
aan voor wie je het doet. Je doet 
het voor de mensen die zorg nodig 
hebben en voor de zorgmedewer-
kers die nu tot het uiterste moe-
ten gaan.

We sluiten onze ogen daarnaast 
niet voor alle bijkomende ellende. 
Wij zien ook dat er mensen zijn 
die lijden onder de maatregelen.

/ COLUMN Open Club Klimmen, inspirerende 
plek in het hart van de gemeenschap
Open Club Klimmen, u heeft  vast 
al veel gehoord over dit project. 
De Open Club Klimmen wordt 
een inspirerende ontmoeti ngs-
plek waar alle inwoners van 
Klimmen, van jong tot oud, zich 
kunnen ontwikkelen, elkaar kun-
nen ontmoeten, waar kinderen 
naar school gaan en samen sport 
en spel beleven. Waar verenigin-
gen, onderwijs, ondernemers en 
zorgaanbieders zich gezamenlijk 
inzett en voor een gezond, soci-
aal en gelukkig Klimmen. Een 
locati e die verbindt, verrijkt en 
verenigt, een vertrouwde plek in 
het hart van de gemeenschap.
In deze column vertellen de 
wethouder, de partners, het 
ontwerpteam vanuit hun eigen 
invalshoek meer over dit mooie 
plan.

Klimmen (Klumme)
‘Een dorp is een kleine kern 
waar meerdere mensen in een 
hechte gemeenschap bij elkaar 
wonen’.

Met zijn allen onder een dak 
kruipt Open Club Klimmen als 
een dorpje behoedzaam de hel-
ling omhoog. Vanaf de sportvel-
den het eeuwenoude Kerkepad 
volgend, tussen oude natuurlijke 
structuren door tot in de nieuwe 
boomgaard waar het de hand 
reikt aan de mach� ge Romaanse 
kerk op de heuvel. Het groene 

dak buff ert het helse hemelwa-
ter en PV panelen transformeren 
zonnekracht tot een verwarmd 
of gekoeld binnenklimaat. Hou-
ten stu� en dragen het dak als 
waren het nog boomstammen 
in het bos. En zoals bij de oude 
boerenschuren worden gevel-
platen rechtstreeks op de stut-
ten geschroefd. Het eerlijke pa-
� na van cortenstaal schikt zich 
in het natuurlijke pallet rondom, 
en stoere schanskorfplinten ge-
vuld met restanten uit de Kunra-
dersteengroeve verankeren OCK 
fysiek en mentaal met het Land 
van Kalk.

OCK verbindt een breed aanbod 
aan maatschappelijke voorzie-
ningen nadrukkelijk met nieuwe 
kansen door het kunnen delen 
van gebouw, middelen en ac� -
viteiten. Dé investering in duur-
zame con� nuïteit van onderwijs 
& kinderopvang, sport & cultuur, 
wonen, jeugd & oudervoorzie-
ningen en daarmee in een vitaal 
dorp.

Onze complexe maatschappij 
vraagt om een leefomgeving 
die het ruimtelijke en sociale 
domein verbindt. Daarbij is vol-
gens de Rijksoverheid mul� dis-
ciplinair ontwerpend onderzoek 
nodig rond thema’s als vitale 
dorpen, duurzame economieën 
rond klimaat & energie en toe-

komstbestendige buitengebie-
den. Niet toevallig de kern van 
de uitvraag voor een integraal 
ontwerpteam OCK die wij in ok-
tober 2020 mochten winnen.

Ons ontwerp voor OCK wil 
ruimtelijke en sociale cohesie 
s� muleren en ontmoe� ngen 
uitlokken zoals op een levendig 
dorpsplein. Zones van de ene 
gebruiker vloeien daarom over 
in die van anderen. Kansrijk én 
spannend tegelijk omdat iedere 
nieuwe ontmoe� ng begint met 
een eerste stap. Zet u samen 
met ons die eerste stap?

Ik reken op u!

Ir. Mark Feron architect
ARCHITECTENZAAK


