
Deze informatie is bedoeld om u te 
attenderen op bekendmakingen van de ge-
meente Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd 
op de overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
• Teutelebroekstraat 28 – kappen 1 boom
•  Industriestraat 26 – plaatsen dakkapel 

achterzijde 
• Kruisstraat 87 – kappen 7 bomen
•  Langheckweg 25 – wijzigen vergunning 

voor het vergroten bedrijfspand
•  Markt 18A en 18B - veranderen gevel-

openingen in voorgevel
•  Kosterbeemden 150 – realiseren construc-

tieve wijziging
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
•  Markt 46 – vervangen geldautomaat met 

reclame
•  Van Beethovenstraat 34 – kappen 1 Gledit-

sia
•  Gerard Doustraat 2 – vergroten woonhuis
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
•  Erfweg 39 – verwijderen asbesthoudend 

plaatmateriaal
•  Elbereveldstraat 336 – verwijderen asbest-

houdend plaatmateriaal en koord

De volledige teksten van bovenstaande bekend-
makingen en onderliggende stukken betreffen-
de omgevingsvergunningen en sloop meldingen 
liggen, na telefonische afspraak, ook ter inzage 
in het Stads kantoor bij de vakbalie Bouwen, 
Wonen, Leef milieu.  

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieu beheer
VB-Tec GmbH Sportstraat 6a – melding 
artikel 8.41 lid 4 Wet milieubeheer van 
23 januari 2020 voor het starten van een 
bedrijf voor de bewerking van halfgeleiderwa-
fers uit Silicium en Germanium als halffabri-
caat. Zaaknummer: 2020-2010.1

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. 
Dit betekent dat de inrichting moet voldoen 
aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit 
en de ministeriële regeling die op de inrich-
ting van toepassing zijn. Voor meer informatie 
kunt u het E-loket raad plegen via https://www.
aimonline.nl 

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar-
schrift of zienswijze indienen.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12

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

Binnenkort vinden er diverse commissie vergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 9 maart 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffi er: de heer D. Franssen, 
bereikbaar via het algemene telefoon nummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 10 maart 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Woensdag 11 maart 2020; 19.00 uur
Locatie: raadzaal

Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Wilt u een commissievergadering bijwonen, 
dan is dat uiteraard mogelijk. 
De commissievergaderingen zijn ook live 
te volgen en achteraf terug te zien via de 
website www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke 
infor matie.

Agenda’s
De actuele agenda’s van de commissiever-
gaderingen en vergaderstukken zijn online 
te vinden via www.kerkrade.nl onder 
Bestuurlijke informatie.

Commissievergaderingen Uitgave 4 maart 2020 

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

BEKENDMAKINGEN


