Gemeente Kerkrade
De provincie Limburg zet het fusieproces van Heerlen en Landgraaf voort. Aken en Heerlen
presenteerden eind maart een nieuw samenwerkingsverband. Kerkrade ligt hier precies
tussenin.

1. Wat is volgens u de meest logische stap voor de gemeente
Kerkrade?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:














Als voor Kerkrade een fusie noodzakelijk wordt, dan gaat dat op zeker moment vanzelf blijken
Blijf Kerkrade
Een gemeente Parkstad
Eerst afwachten en daarna de argumenten voor en tegen met meetbare info naast mekaar
zetten
Eerst afwachten hoe het in de praktijk echt gaat werken
Fuseren met Landgraaf, Simpelveld en Vaals tot een grote, sterke grensgemeente.
Fusie bocholtz/simpelveld
Gewoon kerkrade blijven,
Gewoon Kerkrade blijven! Een bijzonder gezellige plek
Gewoon zelfstandig blijven.
Kerkrade versterken, niets doen is nooit een optie
Kirchroa mot Kirchroa blieve
Lekker Kerkrade en zelfstandig blijven
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Luister eerst naar je eigen burgers
Meepraten en uitzoeken wat voor en nadelen zijn
Opheffen : zolang er geen beleid is naar de toekomst toe (speerpunt waar Kerkrade zich op richt
en bekend om wil staan ) is Kerkrade gedoemd om dood te bloeden (is in feite al, in hoog tempo,
gaande)
Parkstad door drieen delen.Kerkrade / Simpelveld / Stuk landgraaf Toeristisch gebied.
Samen werken met Brunssum landgraaf Simpelveld en Bocholt
Samenwerken met Aken
Samenwerking zoeken met Simpelveld, Bocholtz, Vaals
Samenwerkingsverband met Herzhogenrath
Voorlopig niets. later anticiperen als succes elders blijkt
Zelfsatandig blijven
Zelfstandig blijven en dingen samen doen in de Oostelijke Mijnstreek, voor deze naam hoeven
we ons niet te schamen.
Zich ontwikkelen tot een health City

1.1 Kunt u dit kort toelichten?






















Alleen als we een Parkstad gemeente zijn kunnen we echt iets betekenen. Dit was overigens ook
de opzet bij de oprichting.
Alleen door een goede samenwerking (o.a. ook met Maastricht) of samenvoeging kun je een
vuist maken naar de Randstad
Alleen is
Als Kerkrade alleen blijft, is zij straks volledig ingesloten door Heerlen/Landgraaf/Aken. Een
enclave is niet wat wij nodig hebben.
Als kleine gemeente zullen wij - net als Landgraaf - vroeg of laat in de problemen komen. De
Essent-miljoenen zijn niet oneindig Bovendien wordt, als grote gemeente, je stem beter gehoord.
Belangrijk voor Kerkrade om samen te werken
Maak een outlet centrum van het nieuwe winkelcentrum dan komen ook mensen van alen en
heerlen naar Kerkrade
Ben geen voorstander van een provincie van mega-gemeentes.
Ben tegen fusies vanwege de grootschaligheid waardoor de burger nóg minder gehoord wordt.
Beter 1x fatsoenlijk als 3x niets
Bezit niet de nodige info. om hierover een mening te poneren.
Breder denken dan Kerkraadse regio. Een vergrijzingsdorp als Kerkrade kan hiervan profiteren.
Zeker m.b.t. vestiging nieuwe industrie vanuit Duitsland. Hou de jeugd met banen in onze regio.
Da gaat een concordntie! Dat is goed.
Dan komt er mss nog iets van Kerkrade terecht.
Denk dat dat beter is !!
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Dingen die samen kunnen als brandweer gemeentelijke diensten wegenonderhoud vuilnisophaal
plantsoenen dat moet kunnen.
Dit komt er toch tzt van.
Dit maakt de regio, die so wie so als achtergebleven gebied beschouwd wordt in staat (denk ik)
om bij belangrijke beslissingen meer kans te maken op succes
DIT MAAKT pARKSTAD STERKER.
Dit zijn grote en bekende gemeentes waarvan Kerkrade kan profiteren.
Doen we dat niet al jaren onder de noemer Eurode?
Door een fusie zal Kerkrade zijn eigen identiteit grotendeels verliezen. Goede samenwerking
tussen de omliggende gemeentes is veel vruchtbaarder.
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Door een nauwere samenwerking kun je veel meer bereiken in de regio. Je kunt zaken
gezamenlijk oppakken en kritisch meedenken waardoor vanuit verschillende belangen
meegedacht wordt. Daarbij heb je dan ook minder bestuurders nodig met tegenstrijdige
belangen.
Duitsland biedt voor ons meer mogelijkheden
Economisch beter
Economisch en cultureel van voordeel
Eén gemeente met behoud van de eigen kernen.
Minder gebouwen, materieel nodig. Dus kostenbesparend.
Grotere vuist naar provincie en rijk
Een grote parkstad gemeenten is op de lange duur toch onvermijdelijk en we hebben al in
parkstad sommige diensten in mekaar geschoven
Een samenwerking is altijd beter dan fuseren. Samenwerking kan voordelig uitpakken voor de
gemeente Kerkrade.
Een sterke gemeente heeft aantrekkingskracht op bewoners en investeerders.
Een veel grotere gemeenschap samen,
Voor werk voor scholing en ontwikkeling
In ieders voordeel
Een zelfstandige gemeente blijven met een eigen identiteit maar wel aansluiten bij een
samenwerkingsverband; anders komen we achter te lopen c.q. wordt over ons heen gelopen
Eigen indentiteid behouden,taal word al jaren niet geaccepteerd.Laten we dan ook zelfstandig
doorgaan.
Er is reeds een samenwerkingsverband tussen Herzogenrath en Kerkrade.Waar die
samenwerking uit bestaat is mij nog altijd niet duidelijk.
Euregionale ontwikkelingen kunnen d.m.v. een samenwerkingsverband nog beter worden
uitgewerkt.
Eurode is al een prima grensoverschrijdend samenwerkingsverband, en Parkstad een prima
regionaal samenwerkingsverband. Fusie voegt niets toe!
Flauwe kul
Geen (veel te grote) uniforme parkstadgemeente; het is beter dat Kerkrade een zelfstandige
gemeente blijft, die zich dan echter dient aan te sluiten bij het samenwerkingsverband tussen
Aken en Heerlen.
Gevoelsmatig wil ik helemaal niet bij heerlen horen die geven alleen maar geld uit om hun stad
aantrekkelijker te maken en dat wordt toch niks de charme is er niet ik ga niet eens naar heerlen
voor te shoppen eerder naar maastricht,sittard heb er 35 jaar gewerkt en was blij als ik weer
thuis was landgraaf wil ook niet hoor het van heel veel mensen om mij heen daar mij moeder in
landgraaf woont maar schijnbaar trekken ze zich daar niks van aan wij doen het toch goed in ons
kerkrade
Gewoon zelfstandig blijven ipv opgaan in een groot geheel
Goede samenwerking in de regio is altijd goed.
Grensgemeentes
Grote Gemeente staat sterker.
Groter is niet altijd beter. Je raakt het overzicht kwijt. Er is tegenwoordig veel behoefte aan eigen
indentiteit. In gefuseerde gemeentes ligt het gevaar op de loer dat lokale gebruiken een mindere
plaats krijgen. Er is over het algemeen al een gevoel van het kwijtraken van de identiteit en
traditities.
Grotere gemeente betekend meer invloed.
Heeft ook baat bij samenwerking.
Hele parkstad samenvoegen tot een supergemeente.
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Herindeling voegt voor Kerkrade niets toe
Het gaat toch goed in Kerkrade..ik hoop nooit dat ik dat meemaak dat Kerkrade en Heerlen
samengaat.
Het is een in het geval Heerlen en Landgraaf een door de trot duw verhaal van de provincie.
Provincie wil nu geen gezichtsverlies meer lijden..
Ze hadden gehoopt op een veel grotere fusie natuurlijk
Landgraaf is meer dan groot zat ......................
Hier is nog veelte doen zoals woningen voor studenten uit Aen, samenwerking tussen de
ziekenhuizen etc.
Hoe beter er samen gewerkt word hoe groter het slagingspercentage is
Ik kan geen antwoord geven op het samenwerkingsverband, omdat ik de inhoud niet ken.
Ik werk bij Arcus en wij willen meer contacten in duitsland, meer stage plaatsen, meer banen
over de grens. meer lef of en begeleiding bij deze stapjes.
Ik zou liever willen dat Kerkrade zijn eigen identiteit houdt
In de toekomst kan ook Kerkrade niet alles alleen.
Is sowieso de toekomst : 1 fatsoenlijke deskundige gemeenteraad!!!
Je kunt altijd meer als je samenwerkt, en dat zal de steden ten goede komen
Kerkade heeft zelf genoeg problemen om die ook zelf op te lossen!
Kerkraadse taal en cultuur nooit laten opgaan in andere verbanden
Kerkrade als zelfstandige stad is om meerdere redenen niet meer houdbaar. Samen staan we
sterker, regionaal , internationaal en landelijk ( in Den Haag).
Kerkrade blijft kerkrade
Kerkrade dient zijn eigen belangen te dienen en niet die van andere gemeenten.
Kerkrade heeft kracht en uitstraling zelf voldoende in huis. Bovendien onderscheidt Kerkrade
zichzelf steeds meer t.o.v. omliggende gemeenten.
Kerkrade heeft op alles de plank mis geslagen dus word tijd voor vergaderingen
Kerkrade heeft zijn eigen cultuur en zelfstandigheid.
Kerkrade is m.i. het meest gebaat bij een samenwerkingsverband (euregionaal). Aansluiten bij de
genoemde fusie heeft naar mijn bescheiden mening verstrekkende gevolgen voor Kerkrade
zowel op economisch gebied als ook op het gebied van de eigen identiteit en cultuur.
Kerkrade is stadje opgebouwd uit wijken. Kerkrade zal ten onder gaan als het aansluitingen mist
of negeert.
Kerkrade ligt al vele jaren achter met zichzelf door te ontwikkelen echter er komen steeds mee
geïnteresseerde bedrijven etc in de healthsector. Ga hier op door als look a like silicon-Valley
Kerkrade ligt enorm dicht bij Aken. Ik woon in Kaalheide en fiets naar mijn werk in het Klinikum
Aken. In mijn ogen zouden de gemeenten beter kunnen samenwerken.
Kerkrade moet gebruik maken van Aachen en op deze manier ook meer bezoekers trekken.
Kerkrade moet Kerkrade blijven (2x)
Kerkrade moet Kerkrade blijven. Nog even en dan gaat alles naar Heerlen. Roda JC het WMC alles
wat hier opgebouwd is krijgt Heerlen in de schoot geworpen. Heerlen pronkt dan met de veren
van ons.
Kerkrade moet zelfstandig blijven van wegen het unieke karakter van Kerkrade. Maar Kerkrade
mag de politieke en economische aansluiting niet verliezen, meedoen aan het
samenwerkingsverband met Aken en Heerlen is volgens mij dus de beste oplossing.
Kerkrade moet zichzelf blijven.
Kerkrade moey zelfstandig blijven.
Kijk naar Landgraaf, die willen ook zelfstandig blijven. Lijkt mij de juiste keuze
Kunnen altijd voordelen uit ontstaan
Laten wij geen winkbulle worden
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Lekker internationaal.
Lokaal regelen wat lokaal kan, regionaal samenwerken waar dat mogelijkheden biedt. Parkstad
als een gemeente is het voorbeeld van een goede regionale samenwerking.
Maar indentiteit behouden.
Mensen kunnen in Heerlen of Aken werken of studeren en in Kerkrade wonen. Zo kan iets te de
krimp gedaan worden
Met fuseren schiet je niets op. Vooral Heerlen en Kerkrade zal niet goed vallen bij veel inwoners.
Samenwerken daarentegen kan veel voordelen opleveren.
Mij lijkt een gemeente Parkstad met een goede bestuursstructuur het beste. In heel Parkstad
centraal economisch beleid, regelgeving rondom werk-en inkomen centraal, huisvestingsbeleid
centraal etc. etc. Geen verschillen meer voor de inwoners van de huidige zelfstandige
gemeenten binnen Parkstad.
Napoleon Koopmans zijn vermeende macht ontnemen.
Nu zijn we nog in de gelegenheid om het proces en de inhoud vorm te geven. Daarbij heb ik nog
geen enkel inhoudelijk argument gehoord waarom we ons niet moeten aansluiten. Behalve van
de heer Som dat 'we' het nu natuurlijk goed doen. Zonder dat hij dit voldoende heeft
beargumenteerd. Maar op het moment dat 'we' het niet zo goed blijken te doen, wordt er voor
ons beslist. En dan is vorm geven aan het proces of inhoud niet meer mogelijk.
Of Kerkrade moet aansluiten, zal op zijn minst op haalbaarheid en wenselijkheid onderzocht
moeten worden. Niets doen is helemaal geen optie!
Om goed in te kunnen spelen op huidige problematiek van de regio is kleinkneuterig denken niet
meer van deze tijd.
Ontwikkeling van deze streek is afhankelijk van de ontwikkeling van de Euregio
Oud-burgemeester Woltgens zag al veel in de grensoverschrijdende samenwerking. Gezien de
ligging van Kerkrade moet hier (weer) meer aandacht aan worden besteed. En dan wel in die zin
dat het voor de inwoners toegevoegde waarde heeft.
Parkstad krijgt meer subsidie en kan daardoor meer projecten verrichten en meer competente
ambtenaren aantrekken
Problematiek/regelgeving, waar alle gemeentes mee van doen hebben, is veel te ingewikkeld en
vraagt specifieke deskundigheid. Door te fuseren kan men de aanwezige kwaliteiten gericht
inzetten in geheel Parkstad.
Door één Parkstadgemeente te vormen krijgen wij ook een sterke stem in de Provincie en in het
land.
Al die lokale en ook kleinere partijen hebben allemaal, voor het grote geheel, geen meerwaarde.
Samen ben je sterker,en heb je meer invloed op de politiek.
Alleen als iedere gemeente van parkstad meedoet,niet alleen Heerlen en Landgraaf.
Samen heb je meer te bieden en bij grotere gemeente is de rijksbijdrage groter.
Samen sta je altijd sterker en krijg je veel meer voor elkaar.
Samen sta je er sterker voor, maak een grote gemeente van Parkstad.
Samen staan we sterker.
Samen sterk en effectiever!
Samen sterk. Door aansluiten bij Heerlen en Landgraaf telt Kerkrade waarschijnlijk meer mee en
komt het van het imago doods, asociaal, dorps en arm.
Samen sterker
Samen werken is altijd goed, in alle gevallen.
Samen werken is meestal beter voor alle partijen.
Samen zijn we sterk en dat was toch de bedoeling. Daarvoor is men toch ooit aan de buitenring
begonnen.
Om Parkstad onderling beter bereikbaar te maken.
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Samen zijn wij sterk, vooral in de richting van de Randstad en Den Haag. Daarnaast vullen we
elkaar perfect aan en kunnen ziwel lusten als lasten gedeeld worden. Uiteindelijk levert dit voor
alle participanten winst op.
Samenhang vergroot de kwaliteit van samen-leven in deze regio. Chovenisme is oud denken en
heeft geen toegevoegde waarde. Behalve voor plucheplakkers, natuurlijk.
Samenwerken is altijd beter dan alles alleen willen doen. Samen bereik je meer dan alleen.
Samenwerken is altijd goed. Fuseren minder
Samenwerken oke maar niet samengaan als 1 gemeente
Samenwerken prima. Fusie funest
Samenwerken waar dat kan is nooit verkeerd en maakt iedere stad beter
Samenwerken, zeker, wel autonoom blijven
Samenwerking is altijd goed.
Samenwerking kan nooit kwaad, als de onafhankelijkheid maar gewaarborgd blijft.
Samenwerking zoeken waar het effectief is is altijd goed. Fusie brengt meer ellende met zich mee
als voordelen,
Te klein om zelfstandig te blijven. Oorspronkelijke Parkstadgemeente heeft mijnvoorkeur. Veel
groter qua inwoneraantal,waardoor meer subsidies mogelijk. Minder kans op subjectieve
besluitvorming door te veel kleine gemeenten.
Te veel versnippering afzonderlijke gemeentes. Samenwerken in Euregionaal verband is een
must, omdat Limburg omgeven wordt door grenzen.
Van heel Parkstad 1 grote gemeente maken biedt veel meer kansen
Veel groter draagvlak voor zaken. bv Roda.
Waarom al die grote logge stadgebieden? dan wordt het alleen maar complexer en minder
bereikbaar voor de inwoners.
Waarom blijven we zo star op ons zelf. Samen is men sterker.
We hebben in Kerkrade toch al een samenwerkingsverband met Hertzogenrath,wat onder het
district van Aken valt.
We moeten ons profileren als een klein germaans dorp
dat zich verweerd tegen het grootte europa
We werken al samen met herzogenrath en heerlen vind ik beneemt zich als een heerser die
iedereen wil inpalmen
We zijn toch 1 Euregio of niet?
We zijn toch al bezig met de prestatieafspraken om het minimaal regionaal in te vullen.
Wordt economisch alleen maar sterker.
Weer een veel geld kostend gekissebis van een kleine groep.
Wel zelfstandig blijven maar de voordelen van samenwerken benutten
Zelfstandig bestuur Kerkrade behouden. Mee doen aan het samenwerkingsverband levert
synergie op en daar kan iedereen van profiteren.
Zo heb je het voordeel van de expertise en grootschaligheid maar behoud je toch je eigen
identiteit
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