
Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op be-
kendmakingen van de gemeente Kerkrade die digitaal 
zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen rechten 
aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Crombacherstraat 28 - plaatsen zonnepanelen op dak 
monumentale hoeve
Abtenlaan 14G26 - handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor legaliseren herstelwerkplaats 
voor motorvoertuigen
Locht 117 - plaatsen parcellocker tegen huidige 
winkelwagenopvang
Pleinstraat 14 - vergroten woning op verdieping 
Anselderlaan 10 -  kappen boom
Markt 46 - gedeeltelijk verbouwen pand (souterrain, 
begane grond en eerste verdieping) voor realiseren 
twee woningen en horecagelegenheid en wijzigen 
kozijnen eerste verdieping
Kokelestraat 148 - realiseren woning en wijzigen 
kozijnen en gevelopeningen
Bleijerheiderstraat 150 - kappen 3 coniferen
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Kokelestraat 104 - plaatsen 2 dakkapellen
Graverstraat 118 - kappen boom
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Hemeling 13 - plaatsen dakkapel voorzijde woning
Vinkerstraat (kadastraal perceel L2093) - bouwen 
woning
Haanraderweg 9 - plaatsen carport
Pastoor Spiertsstraat 19 - wijzigen entree en isoleren 
en stucen buitengevels
Spekhofstraat 15 - verschaffen dagverblijf aan meer 
dan 10 personen jonger dan 12 jaar
Crombacherstraat 28 - plaatsen zonnepanelen op dak 
monumentale hoeve
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Maarstraat 43 - plaatsen dakkapel aan voor- en ach-
terzijde woning
Rukkerweg 140 - bouwen nieuwe garage
Wijngracht (kadastrale percelen E6651, E6652 en 
E6707) - realiseren zorgappartementen in voormalig 
ziekenhuis

Heiveldstraat 51 - bouwen aanbouw voor bestaande 
bijgebouwen en legaliseren dakkapel achterzijde 
woning
Nieuwstraat 18 - plaatsen rookgasafvoer
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Marktstraat 45 - realiseren verdieping op garage, 
plaatsen dakkapel achterzijde woning en plaatsen 
vaste trap naar zolder
Portbeemden 1 - plaatsen 2 gevelroosters in zijgevel 
en gedeeltelijk vervangen bestaande JUMBO handels-
reclame
Caspar Sprokelstraat (kadastraal perceel E5586) - 
kappen van 16 Acer, 1 Robinia en 1 Quercus
Vredesstraat 49 - plaatsen dakkapel voorzijde woning
Graverstraat 118 - kappen Ceder
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
St. Jozefstraat 23 - plaatsen erfafscheiding aan voor-
zijde en zijkant woning
Meinweidestraat (kadastraal perceel L1933) - kappen 
3 Ulmus columella
Beukenbosweg 41 - legaliseren overkapping op 
dakterras
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Steenbergstraat 42 - slopen hoofdgebouw
Lourdesstraat 15 - verwijderen asbesthoudend papier
O.L. Vrouwestraat 53 - verwijderen asbesthoudende 
leien
Kremerstraat 121 - verwijderen asbesthoudende 
bitumen
Zonstraat 32 - verwijderen asbesthoudende vinylte-
gels en lijmlaag
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Roda J.C. Ring 2S - bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor verblijven van meer dan 50 personen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
In nabijheid woning St. Pieterstraat 295 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

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
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Subsidieregeling tegemoetkoming kosten 
controle coronatoegangsbewijzen Uitgave 5 januari 2022 

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 donderdag 08.30 - 17.00 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

BEKENDMAKINGEN

Om de verspreiding van het coronavirus te-
gen te gaan, is op verschillende plekken een 
corona toegangsbewijs verplicht. Horecaon-
dernemers, culturele instellingen en sportver-
enigingen moeten deze controle uitvoeren en 
maken hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld 
voor het inzetten van extra personeel en ma-
teriële kosten. Het Rijk heeft via de Veilig-
heidsregio Limburg Zuid (VRLZ) een budget 

beschikbaar gesteld aan de gemeente Kerk-
rade. Instellingen en ondernemers kunnen 
een subsidie aanvragen voor de periode van 
22 september 2021 tot en met 31 december 
2021. Het aanvragen van deze subsidie kan 
tot en met 9 januari 2022.

Meer informatie over het aanvragen van de 
subsidie: https://bit.ly/3H88Kgy


