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Twee keer gratis grofvuil inleveren bij een Rd4-milieupark

Inwoners van Kerkrade kunnen dit jaar 
twee keer gratis hun grofvuil naar een  
Rd4-milieupark brengen. Na deze twee 
keer moeten ze hiervoor betalen. 

Grofvuil is afval dat Rd4 niet kan scheiden 
en dat niet in de restafvalcontainer past. 
Grofvuil wordt verbrand. 
Dit is niet alleen minder goed voor het mi-
lieu, het is ook nog eens duurder. Bovendien 
gaan hierbij toch nog vaak herbruikbare 
grondstoffen verloren. 
Het meeste afval kan heel goed worden ge-
recycled of hergebruikt. Denk hierbij aan 
harde kunststoffen, piepschuim, kringloop-
spullen en oud ijzer. Dit afval kunt u gratis 
naar het milieupark brengen. 

Gratis afval inleveren
U kunt zorgen voor minder grofvuil door 
spullen die uit meerdere soorten afval be-
staan, uit elkaar te halen voor u ze naar het 

milieupark brengt. Denk bijvoorbeeld aan 
een stoel van harde kunststof met metalen 
poten. 

Veel spullen kunt u, wanneer u deze ge-
scheiden naar het milieupark brengt, name-
lijk onbeperkt gratis aanbieden. 

Vanaf 1 juli 2021 moeten alle 
verenigingen en stichtingen 
voldoen aan de nieuwe Wet be-
stuur en toezicht rechtspersonen 
(WBTR). 

De wet geldt voor alle besturen 
en is bedoeld om het bestuur 
en toezicht van verenigingen en 
stichtingen te verbeteren. Hier-
voor is het belangrijk dat u een 
aantal zaken goed regelt. Eén van 
die zaken is de besluitvorming 
binnen de vereniging of stichting. 
Want gaat er iets mis, dan kunt u 
als bestuurslid of toezichthouder 
persoonlijk aansprakelijk worden 
gesteld.

Wat houdt de WBTR eigenlijk in?
De wet WBTR gaat over:
• Positie en plichten bestuursle-

den en toezichthouders
• De aansprakelijkheid van be-

stuursleden en toezichthouders
• Financieel beleid en goedkeu-

ring van uitgaven
• Regels omtrent belangenver-

strengeling
• Procedures bij grote uitgaven 

of investeringen

Het is belangrijk dat uw vereni-
ging of stichting voldoet aan de 
WBTR. Zeker omdat na 1 juli 
sprake is van hoofdelijke per-
soonlijke aansprakelijkheid als er 
wat misgaat. 

Ga daarom tijdig aan de slag en 
zorg dat bestuur en toezicht op 
orde zijn. Dat geeft huidige en 
toekomstige bestuursleden een 
gerust gevoel. Ook voor hele 
kleine verenigingen en stichtin-
gen geldt deze wet. U voorkomt 
hiermee gedoe binnen de stich-
ting, zoals financiële problemen, 
zelfverrijking van bestuurders, 
fraude en diefstal. Het is dus 
belangrijk goed op de nieuwe 
WBTR voorbereid te zijn.

Meer informatie?
Kijk voor informatie over de 
WBTR op www.wbtr.nl Dit is een 
online platform door en voor alle 
verenigingen en stichtingen in 
Nederland. Zij bieden ook een 
stappenplan aan om met de wet 
aan de slag te gaan. 

Terugkijken webinars:  De WBTR 
en de gevolgen voor mijn vereni-
gingng
Huis voor de Sport Limburg orga-
niseerde samen met Burgerkracht, 
Huis voor de Kunsten Limburg 
en Verenigingen Kleine Kernen 
Limburg drie webinars waarin 
de verschillende onderdelen van 
de WBTR werden behandeld. U 
kunt de opnames en de meest 
gestelde vragen bekijken op de 
website van Huis voor de Sport 
Limburg. 
(www.hvdsl.nl/wbtr-webinars)

Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR)

Kerncijfers 2020

In de folder Kerncijfers 2020 
worden de recente ontwikkelin-
gen op het terrein van bevolking, 
woonruimte, economie, onder-
wijs en sociale zekerheid in ge-
meente Kerkrade beschreven. 

De vermelde cijfers over het jaar 
2020, dan wel naar de stand op 
31 december 2020, zijn veelal 
voorlopig vastgesteld.

Deze folder is gratis verkrijgbaar 
bij het informatiecentrum in het 
stadskantoor en bij de vestigin-
gen van de Bibliotheek Kerkrade.
Ook zijn de gegevens terug te 
vinden op 
www.kerkrade.nl/kerncijfers

Voor meer informatie kunt u mai-
len gemeentehuis@kerkrade.nl of 
bellen naar 14 045.

Baas van morgen



Uitgave
2 juni 2021 

Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51
Alle spreekuren van Impuls gaan vanwege 
de Coronacrisis alleen telefonisch door.

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 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Zonstraat 33 – plaatsen handelsreclame gevel
Tulpenstraat 24 – kappen boom
Roda J.C. Ring (kadastraal perceel M711) - vesti-
gen restaurant en realiseren tussenvloer
Rukkerweg 152 – vervangen dakkapel door dak-
raam voorzijde woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Rukkerweg 152 – vervangen dakkapel door dak-
raam voorzijde woning
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Juliastraat 8 – renoveren woonhuis, vernieuwen 
dak en verbouwen carport tot garage
Marktstraat 72 – vervangen dak en plaatsen dak-
kapel voorzijde woning
Dr.Nolensstraat 21 – realiseren dakterras
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Buiten behandeling laten aanvraag omgevings- 
vergunning
Rukkerweg 140 – vergroten garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Locht 50 – wijzigen verleende bouwvergunning 
van 04.07.2014 voor plaatsen keermuur
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Pastoor van der Heijdenlaan 52 – bouwen garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Deken Quodbachlaan (kadastraal perceel E5738) 
– kappen boom
Baalsbruggerweg 14 – kappen Esdoorn en Berk
Drievogelstraat 116 – handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening voor bouwen 4 garages 
c.q. bergingen
Gabriel Metsustraat 9 – aanleggen inrit en ver-
plaatsen lichtmast
Veldhofstraat 103 – verbreden bestaande inrit
Piusstraat 24A – wijzigen voorgevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmelding
Dr. Nolensstraat 13 – verwijderen van asbesthou-
dende platen
Schiltgen 14 – verwijderen diverse asbesthouden-
de toepassingen
Crombacherstraat 20 – verwijderen asbesthou-
dende golfplaten
Nummer II-straat 158 – verwijderen diverse as-
besthoudende toepassingen
Berthradisstraat 10 – verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Jan Steenstraat 159 – verwijderen asbesthouden-
de lijmlaag
Kokelestraat 44 – verwijderen asbesthoudende 
riolering
Zonstraat 218 – verwijderen asbesthoudende 
lijmlaag en vloerbedekking
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Zonstraat 33 – bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor verblijven van meer dan 50 personen in pand
Roda J.C. Ring (kadastraal perceel M711) - bouw-
werk brandveilig gebruiken voor verblijven van 
meer dan 50 personen in pand
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Kapelweg 34a - aanleg gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Toupsbergstraat 46 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder
Locht 187 – Voornemen vaststellen hogere waar-
den in het kader van herinrichting Hamstraat en 
de Locht 
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Ontwerp “Wijzigingsplan Straterweg”
In het ontwerp-wijzigingsplan worden bouwvlak-
ken weggehaald binnen de bestemming “Wonen” 
aan de Straterweg. Het betreft de percelen, gele-
gen aan de linkerzijde van de woning aan de Stra-
terweg 35, kadastraal bekend, sectie E nummers 
5620, 5844 en 6135.
Bij besluit van 25 mei 2021 is de bouwvergunning 
voor een appartementencomplex met 27 wonin-
gen en een ondergrondse parkeergarage ingetrok-
ken. De bouwlocatie is sinds 2003 als openbaar 
groen in gebruik. De insteek is dat het gebied 
onbebouwd blijft en (grotendeels) als openbaar 
groen in gebruik zal blijven.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van 2 juni tot en 
met 13 juli 2021 ter inzage. 
De stukken zijn ook te raadplegen via 
www.kerkrade.nl/ruimtelijke-plannen
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Aanwijzing Controleur Parkeerverordening
Aanwijzing toezichthouders cluster handhaving 
Bestuursdienst voor het opsporen van overtredin-
gen met betrekking tot vooraf betaald parkeren. 

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. In verband 
met de Coronacrisis dient een afspraak gemaakt te 
worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

BEKENDMAKINGEN

Cliëntenraad Werk & Inkomen verhuisd naar Flexiforum

De Cliëntenraad Werk & Inkomen Kerkrade is 
per donderdag 27 mei officieel gehuisvest in 
het Flexiforum in Kerkrade. De Cliëntenraad 
was voorheen zo’n acht jaar gevestigd aan de 
Hoofdstraat in het centrum van Kerkrade.

Voorzitter Henk Derix van de Cliëntenraad 
Werk & Inkomen: “We zijn blij met ons nieuwe 
onderkomen. We zitten in een mooi, klantvrien-
delijk gebouw dat goed bereikbaar is met het 
openbaar vervoer. Een ideale plek dus.”

De Cliëntenraad heeft een paar taken. Op de 
eerste plaats behartigt ze de belangen van men-
sen die een uitkering van de gemeente Kerkrade 
ontvangen. Henk Derix: “Zo ondersteunen we 
ook bij schuldhulpverlening. En bedenken we 
oplossingen hoe mensen uit de schulden kun-
nen geraken.” De Cliëntenraad heeft ook een 
bemiddelende rol als ouders gebruik willen ma-
ken van de Stichting Leergeld. Daarnaast geeft 
de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies 
over sociale zaken aan het gemeentebestuur van 
Kerkrade als ook aan de gemeenteraad.

Wethouder Wiermans onderstreept het belang 
van een goed functionerende Cliëntenraad in de 
gemeente. De nieuwe huisvesting in het Flexifo-
rum draagt daar zeker aan bij, zegt hij. 

Huub Wiermans: “De cliëntenraad Werk & In-
komen is een zeer gewaardeerde partner van de 
gemeente Kerkrade in ons gezamenlijke streven 
om mensen in de bijstand perspectief te bieden 
op een betaalde baan, of als dat niet kan, een 
zinvolle maatschappelijke tijdsbesteding, bij-
voorbeeld vrijwilligerswerk. De cliëntenraad is 
een welkome aanvulling op de diversiteit van 
organisaties en functies in het Flexiforum.”

Per maand krijgt de Cliëntenraad gemiddeld tus-
sen de 25 en 30 verzoeken om hulp. 
“We hebben genoeg te doen”, aldus voorzitter 
Henk Derix. “Ideaal zou zijn als we binnenkort 
zonder werk zouden zitten, want dat zou bete-
kenen dat er in Kerkrade geen probleemgevallen 
meer zouden zijn. Maar dat is niet erg realis-
tisch.” De Cliëntenraad bestaat uit circa 10 vrij-
willigers. Mensen die gebruik willen maken van 
de Cliëntenraad kunnen dat doen op afspraak. 

De Cliëntenraad Werk & Inkomen Kerkrade is voortaan gevestigd in het Flexiforum. Bij de officiële opening van het nieuwe 

onderkomen knippen wethouder Huub Wiermans (rechts) en Henk Derix, voorzitter van de Cliëntenraad, een lint door. 


