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Nu ben jij aan zet voor Het Martin Buber!

In Kerkrade zijn serieuze plannen voor een 
nieuwe school voor voortgezet onderwijs: 
Het Martin Buber. Voor de realisatie van 
deze plannen zijn we in een nieuwe fase 
beland. Vanaf 1 juli 2021 is de belangstel-
lingsregistratie geopend.

Het is de bedoeling dat Het Martin Buber 
een kleinschalige school voor mavo, havo en 
vwo wordt. Een plek waar kinderen de kans 
krijgen om op te groeien tot zelfstandige jon-
ge mensen, die met hoofd, hart en handen 
willen bijdragen aan de samenleving. Dank-
zij het vernieuwende onderwijsconcept ver-
dient deze school een eigen plaats naast de 
bestaande VO-scholen.
Om onze plannen te realiseren, zijn de 
steun en betrokkenheid van ouders onmis-

baar. Om deze reden vragen wij ouders met 
kinderen die op 1 november 2021 10, 11 
of 12 jaar oud zijn om een ouderverklaring 
afgeven. Dit is zo door het ministerie van 
onderwijs bepaald. Met het afgeven van de 
ouderverklaring geef je aan de plannen te 
steunen. Je bent hierdoor niet verplicht je 
kind in 2023 naar Het Martin Buber te laten 
gaan. 

Steun Het Martin Buber
Wil je de ouderverklaring afgeven? Of ken 
je iemand die een ouderverklaring wil afge-
ven? Help ons en deel deze oproep. Alleen 
samen kunnen wij deze plannen realiseren! 
Scan de QR code of ga naar 
www.beleefwatjeleert.nl/ouderverklaring 
Hier vind je meer informatie en de link naar 

Het Martin Buber initiatief bij DUO. 
Het afgeven van de ouderverklaring kan tot  
15 oktober 2021. 

Mevrouw Schmitt-Braun viert 105e verjaardag

Barbara Schmitt-Braun geboren 
op 25 juli 1916 in Baesweiler 
vierde zondag 25 juli 2021 haar 
105e verjaardag. 

Barbara verkeert nog steeds in 
een goede gezondheid en ver-
telde ons nergens last van te heb-
ben. Ze woont op Terwinselen, tot 
haar 100e levensjaar woonde ze 
zelfstandig. In 2016 is ze naar het 
wijkzorgcentrum Firenschat ver-
huisd. 

Paarden
In haar jongere jaren hield ze erg 
van paarden. Ze maakte regelma-
tig uitstapjes met haar ouders naar 
het paardenrennen, hier koestert 
ze dan ook mooie herinneringen 
aan. 

Gymen en kienen
Mevrouw Schmitt-Braun is een 
bezige bij en komt graag onder 
de mensen. Ze is regelmatig te 
vinden bij de gymclub en ook de 
kienmiddagen bezoekt ze graag. 

In het zonnetje gezet
Ze staat bekend als beleefd, net-
jes en houdt er niet van om in de 
belangstelling te staan. Voor deze 
mijlpaal werd een uitzondering 
gemaakt. 
Wethouder Bert Bejas zette me-
vrouw Schmitt-Braun in het zon-
netje. Hij bracht de felicitaties na-
mens het gemeentebestuur over 
en overhandigde een bloemetje 
en een feestelijke taart. 

Nationaal Rampenfonds: € 1000 voor zwaar getroffen huishoudens 

Voor veel mensen zijn de hevige overstro-
mingen die recent hebben plaatsgevonden 
alleen nog maar een slechte herinnering. 
Toch zijn er ook genoeg mensen en com-
plete gezinnen die nog altijd te maken heb-
ben met schade als gevolg van deze over-
stromingen. Niet alleen in onze stad, maar 
ook in andere delen van Limburg en Europa. 

Locoburgemeester Tim Weijers: “Hoewel 
het algemene beeld is dat Kerkrade er tij-
dens de watersnoodramp ten opzichte van 
andere Zuid-Limburgse gemeenten relatief 
goed vanaf is gekomen, is de impact voor de 
Kerkraadse inwoners die getroffen zijn per-
soonlijk gezien echt niet minder.”

€1000 gift aanvragen kan van 6 tot en met 
16 augustus 
Het Nationaal Rampenfonds heeft eind juli 
aangegeven dat ze €1000 gaan verstrekken 
aan de zwaar getroffen huishoudens in Lim-
burg. Inwoners die voor deze gift in aanmer-
king komen kunnen in de  periode van 6 tot 
en met 16 augustus een aanvraag voor deze 
gift indienen. 

U kunt deze gift aanvragen door naar onze 
website www.kerkrade.nl te gaan. Daar staat 
een bericht met een link naar een formulier 
(het formulier komt vanaf 6 augustus online 
te staan). In dit formulier kunt u uw  gege-
vens invullen). Let op! Het Nationaal Ram-

penfonds heeft een aantal voorwaarden ge-
steld waaraan de aanvraag van de gift moet 
voldoen. Wij worden daar als gemeente nog 
over geïnformeerd en zullen deze voorwaar-
den kort voor 6 augustus bekendmaken via 
onze website en op onze social media kana-
len. Ook zullen we u volgende week weer 
informeren via dit Stadsjournaal.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan gerust telefo-
nisch contact op met de gemeente via  
14 045. 
Onze medewerkers kunnen uw vragen 
dan beantwoorden of u doorverwijzen naar 
de juiste landelijke informatie(lijnen).
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur 
en vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

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

Vakloket Maatschappelijke Zorg
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
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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op 
de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Voorterstraat (kadastraal perceel F5616) – 
kappen 6 bomen
Prinses Margrietstraat 10 – bouwen garage 
t.p.v. bestaande garage
Molenweg 24 – kappen 2 bomen
Haanraderstraat (kadastrale percelen P586 
en P587) - bouwen aanbouw, bouwen ga-
rage t.p.v. bestaande garage, verbreden be-
staande 
Op de Knip 124 – plaatsen airco zijgevel
Dentgenbachweg 5 – aanleggen inrit
St. Pieterstraat 145 – tijdelijke plaatsing vier 
units t.b.v. dagbesteding
Wackersstraat 120 – handelen in strijd met 
regels t.b.v. het bedrijfsmatig bereiden van 
maaltijden voor bezorgen
Heerlenersteenweg (naast hnr. 15, kadas-
traal perceel K2871) – kappen Corylus co-
luma
Smal Weide (naast hnr. 2, kadastraal per-
ceel N2523) – kappen Acer platanoides
Rimburgerweg (kadastrale percelen P801, 
P802, P803 & P1292) – bouw distributie-
centrum met kantoor
Heiveldstraat 51 – bouwen aanbouw t.p.v. 
bestaande bijgebouwen
Kanariestraat 2 – plaatsen carport
Laurastraat 6 – wijzigen kozijn
Olmenplein 32 – bouwen garage en vergro-
ten woning op verdieping
Voccartstraat (kadastraal perceel F4493) – 
plaatsen erfafscheiding en carports
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Prins Bernhardstraat 42 – plaatsen geluids-
wand
Bart van Slobbestraat 16B – plaatsen scho-
telantenne
Marialaan 8 – wijziging constructie t.b.v. 
vergunningsvrije aanbouw
Eurenderstraat 13  – aanleggen tweede inrit
Husmannstraat (kadastraal perceel F4887) – 
kappen Liquidambar styraciflua
St. Leonardusstraat 15 – aanleggen inrit
Schummerstraat (kadastraal perceel F4983) 
– kappen drie Styphnolobium japonicum
Roda J.C. Ring 2T (kadastraal perceel M711) 
– vestigen restaurant en legaliseren tussen-
vloer
St. Pieterstraat 252 – uitvoeren werkzaam-
heden achtergevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Strijthagenweg 143 – verwijderen asbest-
houdende toepassingen
Elbereveldstraat 400 – verwijderen asbest-
houdende toepassingen
Veldkuilstraat 64 – verwijderen asbesthou-
dend dakbeschot
Putterstraat 12 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Kremerstraat 105 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Ailbertuslaan 327 – verwijderen asbesthou-
dend buismateriaal
Kloosteranstelerweg 6 – slopen westvleugel 
carréboerderij 
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Old Hickoryplein 1g – plaatsing E6 ver-
keersbord en onderbord met kenteken t.b.v. 
gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te 
maken door een mail te sturen naar ge-
meentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet mili-
eubeheer
Voor: het beëindigen van de bedrijfsactivi-
teiten
Locatie: Laura Metaal Eygelshoven B.V., 
Rimburgerweg 40, 6471 XX Eygelshoven
Datum melding: 1 december 2020
Zaaknummer: 2021-205611
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
• het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten.

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op 
de inrichting van toepassing zijn. Voor meer 
informatie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter in-
zage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze 
of maken van bezwaar

Regelgeving
Voorlopig locatieprofiel evenementen Flexi-
forum– vaststelling 
Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Stand van zaken werkzaamheden Waubacherweg

Sinds februari 2021 werkt de gemeente Kerkra-
de aan de reconstructie van de Waubacherweg.

Tijdens deze werkzaamheden wordt de Wau-
bacherweg over de hele lengte aangepast en 
opnieuw ingericht. Met als uitzondering de krui-
sing met de Gravenweg, deze zal pas op een 
later moment worden aangepakt. 

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden in verschillende 
fases achter elkaar uitgevoerd: 
• Gedeelte vanaf de Gravenweg tot aan Rim-

burgerweg (afgerond)
• Gedeelte vanaf de gemeentegrens Landgraaf 

tot aan de kruising met de Gravenweg (afge-
rond)

• Rotonde Rimburgerweg (in uitvoering) 
• Gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Veldhof-

straat (gepland)
Wij zullen u telkens voor de start van elke fase 
informeren over de geldende omleidingen. 

Aangepast ontwerp na wateroverlast 
Na de hevige wateroverlast begin deze maand, 
hebben we samen met de aannemer het ont-
werp van de reconstructie aangepast om de 
kans op deze problemen in de toekomst zoveel 
mogelijk te beperken. Dit heeft extra tijd gekost, 
hierdoor is de planning van de werkzaamheden 
aangepast. 

Aangepaste planning werkzaamheden
Op dit moment zijn de werkzaamheden aan ro-
tonde van de Rimburgerweg hervat. Dit gebeurt 
in drie gedeeltes volgens de volgende aange-
paste tijdsplanning (afhankelijk van de weers-
omstandigheden): 
• Week 30 en 31: gedeelte van de rotonde en 

gedeelte tot aan splitsing Nieuwenhagerweg
• Week 32 t/m 34: onderbreking werkzaamhe-

den i.v.m. bouwvakantie
• Week 35 en 36: gedeelte richting Eygelsho-

ven (spoortunnel).
• Week 37 en 38: het verwijderen van de by-

pass en afbouw van de rotonde

Omleidingen tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde 
Rimburgerweg worden de volgende omleidin-
gen aangegeven: 
• Week 30 t/m 34: het verkeer vanaf de Gra-

venweg richting de Rimburgerweg wordt via 

 de bestaande bypass langs de werkzaamhe-
den geleid. Het verkeer van en naar Eygels-
hoven centrum blijft over de omleiding 
Churchilllaan en Kennedylaan plaatsvinden.

• Week 35 en 36: het verkeer van en naar 
Eygelshoven centrum blijft over de omleiding 
Churchilllaan en Kennedylaan plaatsvinden. 
Daarnaast wordt het verkeer van en naar 
Eygelshoven via de Torenstraat en de buiten-
ring omgeleid. 

• Week 37 en 38: het verkeer van en naar 
Eygelshoven centrum gaat via de Churchill-
laan en de Kennedylaan. Het verkeer van en 
naar de Rimburgerweg wordt via de Groen-
straat (Landgraaf) omgeleid.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u tijdens kantoor- 
tijden bellen met 14 045. 
U kunt ook mailen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl


