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

Aanvragen omgevingsvergunning
• Kaalheidersteenweg 50 – aanleggen inrit
• Kievitstraat 16 – kappen boom
•  Lodewijk van Deysselstraat 46 - kappen twee 

bomen 
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Verleende omgevingsvergunning
• Wenckebachstraat 22 – milieuneutraal veran-

deren van inrichting
• Gravenweg – kappen vier eiken

•  Heerlenersteenweg (tussen Akerstraat en 
Grachterstraat) - kappen 17 Fagus Sylvatica’s

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
• Prinses Irenestraat 27  – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met de 
Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en don-
derdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een 
afspraak kan gemaakt worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl
Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal. 

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

Eenzaamheid…U staat er niet alleen voor
Uitgave 5 augustus 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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.
De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma-vrij: 8.30 - 12.00 uur
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn vanwege het 
coronavirus momenteel enkel 
telefonisch 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

Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, men-
sen lopen er niet mee te koop en je kunt aan 
de buitenkant niet zien, hoe iemand zich van 
binnen voelt. 

We weten dat de zomertijd een periode is 
waarin veel mensen, van jong tot oud, zich 
eenzaam voelen. Wethouder Leo Jongen 
(Maatschappelijke zorg): “Om dit probleem 
aan te pakken werken we samen met een aan-
tal partijen waaronder het team Welzijnswerk 
van Impuls Kerkrade en MeanderGroep”.
Lees meer op www.kerkrade.nl/eenzaamheid 
of neem voor lokale informatie contact op 
met het Meldpunt Eenzaamheid via het tele-

foonnummer 045-54 56 351 of e-mailadres  
info@impulskerkrade.nl. 
Voor landelijke informatie en initiatieven ver-
wijzen wij u naar www.eentegeneenzaam-
heid.nl.

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het 
eenzaamheidsvirus wel”, aldus Z.K.H. Koning 
Willem-Alexander.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

3 juli 2020

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.  

Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Wil je in Nederland  
op vakantie?

Wil je naar het  
buitenland op vakantie?

Basisregels voor iedereen:

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's: 

Draag een niet-medisch mondkapje en 

vermijd de spits.

Ga buiten het  
vakantieseizoen  
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen  
bij klachten.

Informeer je goed voor vertrek over het 

land van bestemming en de maatregelen 

die er gelden. Lees het actuele reisadvies 

op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden  

tijdens je vliegreis of in landen waar je 

doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 

die in Nederland gelden. Als lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze.

Krijg je klachten tijdens je vakantie  

in het buitenland? Meld je dan bij de 

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis 

niet als je klachten hebt.

Download de Reisapp van  

Buitenlandse zaken en zet pushberichten 

aan. Houd tijdens je vakantie het 

Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent 

tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 

is inbegrepen. 

Reizen zijn mogelijk naar landen met 

een geel reisadvies, maar let op de 

risico’s: de situatie kan onverwacht 

verslechteren.

Reizen naar landen met een oranje  

of rood reisadvies wordt afgeraden.  

Kom je toch terug uit zo’n land, dan 

moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je in Nederland klachten?  

Blijf thuis en laat je testen. Maak een 

afspraak via 0800-1202.


