
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

Met het Stadsjournaal willen wij u graag

zo goed mogelijk informeren over

gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig  

samengesteld.

Het is echter altijd mogelijk dat er een

foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse

artikelen een informatief karakter. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend

aan de teksten. De artikelen staan ook op

www.kerkrade.nl. Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl.

Stadsjournaal

De regering heeft steun toegezegd aan on-
dernemers om hen door de moeilijke tijd 
van het Coronavirus te loodsen. In aanslui-
ting hierop heeft de gemeente Kerkrade een 
pakket samengesteld. Niet alles is al hele-
maal duidelijk, maar hieronder vertellen we 
meer over wat u als ondernemer kunt doen, 
waar u aanspraak op kunt maken en waar u 
terecht kan. We willen de ondernemers zo 
goed mogelijk helpen en niet in de kou laten 
staan!

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestig-
de ondernemers, ZZP-ers
Het kabinet komt met een tijdelijke voorzie-
ning voor 3 maanden in de vorm van aanvul-
lende uitkering voor levensonderhoud en/of 
bedrijfskapitaal.

a. Tijdelijke ondersteuning van 3 maanden in 
de vorm van uitkering voor levensonder-
houd 

 Deze ondersteuning is een aanvullende uit-
kering op uw inkomen tot het sociaal mi-
nimum. Deze ondersteuning hoeft niet te 
worden terugbetaald.

b. Tijdelijke ondersteuning in de vorm van 
bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00 

 Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor 
ondernemers die liquiditeitsproblemen    
moeten oplossen. Deze ondersteuning is 
een lening en moet wél worden terugbe-
taald. De rente van deze lening is nog niet 
bekend maar zal naar verwachting minder 
zijn dan de nu geldende wettelijke rente 
van 8%. 

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en 
duurt -vooralsnog- tot 1 juni 2020.  Wanneer 
uw bedrijf vanaf 1 maart 2020 als gevolg van 
Coronamaatregelen in de problemen is ge-
komen, kunt u een aanvraag indienen. Ons 
streven is om uw aanvraag binnen 4 weken 
af te handelen.

Wilt u alle informatie lezen over de ex-
tra tijdelijke ondersteuning en weten 
of u in aanmerking komt? Ga dan naar  
www.kerkrade.nl/coronaondernemers

Uitstel van betaling voor lokale ondernemers
De gemeente Kerkrade heeft samen met de 
andere deelnemende gemeenten aan de 
BsGW toestemming gegeven om door diverse 
maatregelen de financiële druk voor onder-
nemers tijdelijk te verlagen. Alle info is te vin-
den op www.BsgW.nl

Let op: Bij andere vorderingen (die niet via 
BsgW gaan, bijvoorbeeld huur gemeentelijk 
vastgoed) zal de gemeente de landelijke richt-
lijn ook als uitgangspunt nemen en wordt elk 
verzoek apart bekeken. Verzoeken tot uitstel 

van betaling kunnen worden gedaan door te 
mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl. 

De gemeente ontvangt van ondernemers fac-
turen voor geleverde goederen en diensten. 
De gemeente zal deze facturen na (interne) 
goedkeuring meteen betalen aan de onder-
nemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de 
vervaltermijn die wellicht pas later is.

Overige adressen voor info
Voor meer informatie over de landelijke fi-
nanciële maatregelen wordt verwezen naar 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/corona-
virus-covid-19

Op verzoek van het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat beheert de Kamer van 
Koophandel een Coronaloket dat te bereiken 
is via www.kvk.nl/corona/

Op de website van de gemeente is ook 
een pagina ingericht met alle nieuws over 
Kerkrade en Corona. Hier staan ook de 
meest gestelde vragen en antwoorden op:  
www.kerkrade.nl/coronavirus. Heeft u als on-
dernemer na het raadplegen van de website 
toch nog een vraag? Neem contact op met het 
speciale Coronanummer van de gemeente 
Kerkrade: 045 – 567 65 99.

Steun van Kerkrade aan ondernemers!
Belangrijke informatie voor de ondernemers in Kerkrade

Kerkrade ondersteunt ondernemers!

 
 

 
 

De regering heeft steun toegezegd aan ondernemers om hen door de  
moeilijke tijd van het Coronavirus te loodsen. In aansluiting hierop heeft  
de gemeente Kerkrade een pakket samengesteld. Graag vertellen we u  
in het kort wat de gemeente doet en waar u terecht kan. We willen de  
ondernemers zo goed mogelijk helpen en niet in de kou laten staan!

Extra tijdelijke ondersteuning 
voor gevestigde ondernemers, 
ZZP-ers
Meer informatie en weten of u 
in aanmerking komt? Ga dan 
naar www.kerkrade.nl/
coronaondernemers

Op verzoek van het ministerie 
van Economische Zaken en 
Klimaat beheert de Kamer van 
Koophandel een Coronaloket 
dat te bereiken is via  
https://www.kvk.nl/corona/

Op de website van de  
gemeente is ook een pagina 
ingericht met alle nieuws over 
Kerkrade en Corona  
Hier staan ook de meest gestelde 
vragen en antwoorden op:  
www.kerkrade.nl/coronavirus

Uitstel van betaling voor 
lokale ondernemers
Verlagen financiële druk via 
BsgW: www.BsgW.nl
Andere verzoeken tot uitstel 
van betaling: 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Als ondernemer nog een  
factuur uit staan bij de  
gemeente?  
Goedgekeurde facturen zullen 
door de gemeente zo snel 
mogelijk worden betaald.

Heeft u als ondernemer 
na het raadplegen van de 
website toch nog een vraag? 
Neem contact op met het  
speciale Coronanummer van 
de gemeente Kerkrade: 
045 - 567 65 99

www.kerkrade.nl/coronaondernemers www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Voor meer informatie  
over de landelijke financiële 
maatregelen wordt  
verwezen naar: 
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-
covid-19
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl
Internet: www.kerkrade.nl

Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken,afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Markt 1, 6461 EB Kerkrade
Hier vinden de vergaderingen van de
gemeenteraad en het college plaats.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Openingstijden

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 
uur, donderdag 08.30 – 19.00 uur en vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51

Wijkteam West / Spekholzerheide
‘t Westhoes, Anemonenstraat 16

Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00  uur

Sociaal wijkteam Oost / Chevremont e.o.
Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kling Nullet, Maria Gorettiplein

Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen  
op bekendmakingen van de gemeente Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids- 
website zoek.officielebekendmakingen.nl

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bei-
tel-Locht  -  planidentificatienummer 
NL.IMRO.0928.BPBeitelLocht-Vg01
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan SU-
PERLOCAL - plangebied globaal begrensd 
door Vroenstraat, wijkzorgcentrum Vroenhof, 
Ursulastraat, gemeenschapshuis het Patronaat, 
Bergstraat en Voorterstraat. Planidentificatie-
nummer NL.IMRO.0928.BPSuperCircEst-Vg01
Mogelijkheid indienen beroep

De bestemmingsplannen liggen met ingang van 
02 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage 
bij het informatiecentrum in het Stadskantoor 
en kunnen digitaal worden ingezien via www.
ruimtelijkeplannen.nl

Verkeerbesluit
Portbeemden uitbreiding parkeerverbod bij 
overgang naar St. Hubertusstraat ter hoogte van 
ondergrondse vuilcontainers, van “op dinsdag 
en donderdag van 07:00 tot 10:00” naar “op 
dinsdag en donderdag van 08:00 tot 18:00
Wijngracht 64 (overgang naar Schubertstraat) 

-  instellen parkeerschijfzone op maandag t/m 
zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur, voor de maxi-
male duur van 30 minuten, voor wat betreft de 
vier parkeerplaatsen en aanleg voetgangers-
oversteekplaats, alsmede het aanbrengen van 
een duurzame markering op het wegdek  ter 
hoogte van de aldaar aanwezige bushaltes.
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De verkeersbesluiten liggen gedurende 6 we-
ken ter inzage bij het informatiecentrum in het 
Stadskantoor. 

Besluit Wet Geluidhinder SUPERLOCAL
Het College van burgemeester en wethouders 
heeft in het kader van de vaststelling van het 
bestemmingsplan “Superlocal” hogere waar-
den als bedoeld in artikel 76, 83 en 110a van 
de Wet Geluidhinder vastgesteld. Het betreft 
het perceel met kadastraal nummer KRD00 
F 5560 dat is gesitueerd op de locatie van de 
hoogbouwflat, gelegen aan de Voorterstraat.
Het ontwerpbesluit heeft vanaf 26 september 
2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen.
Tegen het voornemen zijn geen zienswijzen 
ingebracht. 

Het besluit tot vaststelling van hogere waarden 
ligt met bijbehorende stukken ter inzage met 
ingang van 2 april 2020, totdat onderstaande 

beroepstermijn is verstreken, op het volgende 
adres: Stadskantoor Kerkrade, Markt 33, Kerk-
rade. Bel voor openingstijden of het maken van 
een afspraak: 14 045 
Het besluit treedt in werking met ingang van de 
dag waarop de termijn afloopt voor het indie-
nen van een beroepschrift. Indien gedurende 
die termijn bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak en verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

Op grond van artikel 146 Wet geluidhinder 
jo. Artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan 
een belanghebbende beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken vanaf de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepsschrift met worden ondertekend en 
bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep;
e. zo mogelijk een afschrift van het besluit 

waarop het geschil betrekking heeft.

BEKENDMAKINGEN

Er stonden diverse vergaderingen gepland 
voor de maand april, deze gaan allen niet 
door in verband met de huidige situatie 
rondom het Coronavirus. 
Uiteraard komen de besluiten en presenta-

ties op een later moment alsnog aan de orde.

Het betreft de vergaderingen van de gemeen-
teraad van 22 april en alle commissievergade-
ringen van 6, 7 en 8 april 2020. 

Met vragen kunt u altijd bij de griffie terecht, 
bereikbaar via griffie@kerkrade.nl of via het 
algemeen telefoonnummer 14 045.

Commissievergaderingen en raadsvergadering april gaan niet door 

Veel actuele informatie over het coronavirus 
en de maatregelen die hiermee samenhan-
gen, wordt online gedeeld. Helaas heeft niet 
iedereen de beschikking over internet. Denk 
bijvoorbeeld aan senioren zonder computer 
of smartphone. 
Lees je belangrijke informatie op de gemeen-
telijke website of social media? Denk je er 
dan aan dit ook met je (groot)ouders of an-
dere oudere mensen in je omgeving te delen? 
Help je mee?

Leest u dit bericht in het Stadsjournaal en 
heeft u zelf (momenteel) geen toegang tot in-
ternet? Schroom dan niet mensen in uw om-
geving om hulp te vragen. Ook kunt u altijd 
de gemeente bellen met vragen. Bij ons spe-
ciale informatienummer 045- 56 76 599 kunt 
u terecht met alle vragen over (maatregelen 
rondom) het Coronavirus.

Ik zoek hulp of ondersteuning
Er zijn momenteel veel initiatieven om inwo-
ners te helpen bij de sociale gevolgen van het 

Coronavirus. Zoekt u bepaalde hulp, bijvoor-
beeld bij de boodschappen, of een luisterend 
oor omdat u zich nu eenzaam voelt? Op onze 
website www.kerkrade.nl/coronavirus staan 
de talloze instanties en groepen opgesomd. 
Maar als u niet online kunt kijken, kunt u ook 
gerust naar de gemeente bellen met een even-
tuele hulpvraag. Wij zorgen dan dat u in con-
tact komt met de juiste personen. Bel naar het 

speciale telefoonnummer van de gemeente: 
045- 56 76 599.

Bezorgservice
Veel restaurants en winkels hebben momen-
teel ook een bezorgservice. Kunt u moeilijk 
de deur uit? Neem gerust telefonisch contact 
op met een restaurant of winkel op om te vra-
gen of ze bij u willen bezorgen.

Help mee informatie te delen over het Coronavirus 

Sinds dinsdag 17 maart geldt er in Zuid-Lim-
burg een noodverordening. Naar aanleiding 
van de strengere maatregelen die het kabinet 
op maandag 23 maart heeft ingevoerd, is die 
noodverordening ingetrokken en vervangen 

door een nieuwe noodverordening, waarin 
de aangescherpte maatregelen zijn vertaald 
naar regels. 
Zo is voor iedereen duidelijk wat mag en wat 
niet mag. Op basis van de regels kunnen ge-

meenten optreden als iemand zich er niet aan 
houdt. 
U vindt meer informatie op de website van de 
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, www.vrzl.nl/
coronavirus. 

Nieuwe noodverordening 


