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Stadsjournaal

Nieuwjaarsgroet

Ontmoet, beleef en doe mee! 
Dat is onze wens voor 2021. De wens voor 
u en voor ons, de wens voor heel Kerkrade. 
We hopen elkaar in dit jaar weer volop te 
kunnen ontmoeten, Kerkrade te kunnen bele-
ven en samen mee te kunnen doen met al het 
mooie dat onze stad te bieden heeft. 

Omdat de traditionele nieuwjaarsreceptie dit 
jaar niet door kan gaan, hebben we als be-
stuur van de gemeente Kerkrade iets anders 
bedacht. Onder de noemer ‘Kerkrade in ver-
binding’ treden we graag op verschillende 
manieren en verschillende momenten ‘coron-
aproof’ met u als inwoner in verbinding. 
We delen al deze momenten van verbinding 
de hele maand januari op onze website, onze 
sociale media kanalen en in dit Stadsjournaal.
 
Het college van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Kerkrade wenst u een ge-
zond en gelukkig Nieuwjaar! 
#KerkradeInVerbinding

Stemmentellers en stembureauleden gezocht voor Tweede Kamerverkiezingen in maart

In maart 2021 zijn de Tweede Kamerver-
kiezingen. Deze zullen door de corona-
maatregelen anders gaan dan we gewend 
zijn. 

Als gemeente staan we voor de uitdaging 
om de verkiezingen op een aangepaste, 
veilige manier te organiseren. 

Anders dan anders
Normaal worden de stembureaus in Kerk-
rade alleen bemenst door ambtenaren. 
Maar door de strenge maatregelen hebben 
we bij de verkiezingen op woensdag 17 
maart veel meer mensen per stembureau 
nodig dan andere jaren. Bovendien kan bij 
een aantal stembureaus in de gemeente op 
maandag 15 en dinsdag 16 maart vervroegd 
worden gestemd. Vervroegd stemmen geeft 
kiezers die tot de coronarisicogroep horen 
de mogelijkheid om hun stem eerder uit te 
brengen. Daarnaast kunnen kiezers van 70 
jaar en ouder per brief stemmen. 

Hulp gevraagd
U begrijpt het misschien al: hier zijn veel 
extra handen voor nodig. In plaats van de 
gebruikelijke 174, hebben wij nu 450 per-
sonen nodig om de verkiezingen veilig te 

kunnen organiseren. Om deze klus te kun-
nen klaren, doen wij dan ook een beroep 
op u. Wij zoeken extra stembureauleden 
en stemmentellers om alles in goede banen 
te leiden. 
Uw hulp is erg welkom!

Info en aanmelden
Om u voor te bereiden op de werkzaamhe-
den is het verplicht een digitale instructie te 
volgen, gevolgd door een digitale toets. Op 
https://mijnstembureau-kerkrade.nl/ leest u 
meer over de inhoud van de verschillende 
functies. U kunt zich via deze website ook 
meteen aanmelden om mee te helpen op 
een stembureau.
Nog vragen? Stel deze gerust bij de mede-
werkers van ons Team Verkiezingen, zij zijn 
telefonisch te bereiken op nummer 14 045 
of via e-mail op verkiezingen@kerkrade.nl

Denk mee over aardgasvrij wonen 

Heeft u hem al ontvangen? 
De brief waarin de gemeente u vraagt mee 
te denken over aardgasvrij wonen valt 
deze week bij alle inwoners van Kerkrade 
op de mat. 

In 2030 moeten zeker anderhalf miljoen 
huizen van het gas af zijn. Om deze reden 
verwacht het Rijk van iedere gemeente in 
2021 een ‘Transitievisie Warmte’ – een 
plan waarin we als gemeente beschrijven 
welke buurten we voor 2030 aardgasvrij 
kunnen maken. De gemeente Kerkrade wil 

samen met u bekijken hoe we dit het beste 
vorm kunnen geven.  

Laat van u horen 
In de brief vragen we 5 tot 8 minuten 
van uw tijd om de online vragenlijst  
Monitor Verduurzaming Warmte 
(MoVe2030) in te vullen. Dit kunt u doen via  
www.move2030.nl/meedoen 
Wij stellen u vragen als: gebruikt u aardgas 
in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wat 
zou het voor u betekenen als de gaskraan 
dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te 

passen aan alternatieven? 
En wat heeft u daarvoor 
nodig? 

Waarom meedenken? 
Uw antwoorden op deze 
vragen zijn voor de ge-
meente Kerkrade heel waardevol. Deze 
antwoorden worden namelijk gebruikt 
bij het maken van onze Transitievi-
sie Warmte. Wilt u meer weten over de  
Transitievisie Warmte? Kijk dan op  
www.kerkrade.nl/aardgasvrijwonen
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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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
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
Klarenanstelerweg 2 – kappen 4 bomen
Locht 80 – kappen boom
Meuserstraat & Haanraderstraat (kadastraal per-
ceel L1942) – bouwen 8 woningen en aanleggen 
inritten
Bij de Broeders (kadastrale percelen F5607 t/m 
F5609, F5611 & F5612) en Pensionaatstraat (ka-
dastrale percelen F5605, F5606 & F5613) – bou-
wen 8 bungalows

Jan Vermeerstraat 11 – vergroten garage
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Kaalheidersteenweg 194 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Verleende omgevingsvergunning
Locht 80 – kappen kersenboom
Koningsweg 23 – legaliseren serre c.q. overkapping
Lodewijk van Deysselstraat t.h.v. huisnr. 12 (ka-
dastraal perceel L1908) – kappen plantaan
Kokelestraat 104 – kappen den

Salviastraat 15 – kappen 4 dennen
Klarenanstelerweg 2 – verplaatsen bestaande inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
St. Corneliusstraat 19 – aanleggen inrit
Esdoornstraat 9 – legaliseren bestaande inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

De stukken liggen ter inzage bij het informatiecen-
trum in het gemeentehuis. In verband met de Co-
ronacrisis is dit geopend op dinsdag en donderdag-
ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een afspraak 
kan gemaakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Evenementenkalender 2021

De evenementenkalender stelt de data vast voor evenementen in Kerkrade, gebaseerd op ingediende  
vooraankondigingen. Organisatoren dienen op basis van de kalender een vergunningaanvraag in, het  
vergunningentraject wordt pas bij een officiële aanvraag voor het evenement doorlopen. Uiteraard dient 
hierbij rekening gehouden te worden met de al dan geldende coronamaatregelen en derhalve met het gegeven dat evenementen 
niet door kunnen gaan, dat evenementen verplaatst kunnen worden en/of het onder voorwaarden kunnen laten plaatsvinden van 
evenementen.
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na publicatie van deze bekendmaking een zienswijze op dit besluit indienen.

Datum Tijdstip evenement Naam evenement locatie evenement op/aan Organisatie
APRIL    
1 april 2021 White Thursday Markt Kerkrade Centrum 
3 en 4 april 2021 van zaterdag 19.30 uur tot zondag 23.00 uur Jubileum St. Willibrord Kerkrade Voorterstraat 90 Scouting St. Willibrord Kerkrade
11 april 2021 van 09.00 uur tot 15.00 uur  Garagesale 2021 Ailbertuslaan, Hertogenlaan, Dir. Petersstraat, 
   Pastoor Mainsstraat, Dir. Stassenstraat, 
   Dir. Jochemsstraat, Monseigneur van Gilsstraat 
27 april 2021 van 12.00 uur tot 17.30 uur Koningsdag 2021 Markt Kerkrade Centrum Stg. voorheen Oranjevereniging Kerkrade
27 april 2021 van 12.00 uur tot 17.00 uur Koningsdag Kerkrade-West Schuttersweide Industriestraat Stg. voorheen  Oranjevereniging Kerkrade
MEI 
2 mei 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur Living Statues Festival Kerkrade Centrum Event-Ly
4 mei 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur Dodenherdenking Op en rondom Markt Kerkrade Centrum Stg. voorheen Oranjevereniging Kerkrade
8 mei 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur Sibylles garageverkoop Kruisstraat 81
9 mei 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur Terwinseler straatmarkt Terwinselen Stichting Terwinseler Straatmarkt
13 t/m 16 mei 2021  van 13 mei 10.00 uur tot 16 mei 20.00 uur Colonia i Kirchroa Markt Kerkrade Centrum Dutch Event Masters
28 t/m 30 mei 2021 van 28 mei 07.00 uur tot 31 mei 01.00 uur Maestro TV Open-Air concert Markt Kerkrade Centrum GD Music BV
28 t/m 30 mei 2021  van 28 mei 12.00 uur tot 30 mei 0.00 uur Limburgse Helden Parkstad Limburg Stadion YveY Kerkrade
30 mei 2021 van 11.00 uur tot 14.00 uur Openluchtmis Kapel Marialaan
JUNI    
3 juni 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur Braderie Fronleichnam  Markt Kerkrade Centrum Parkstad Events en Verhuur
4 t/m 13 juni 2021 van 4 juni 17.00 uur tot 13 juni 20.00 uur Jeugdtoernooi Kerkrade-West Voetbalvereniging Kerkrade-West, Schifferheidestraat
5 en 6 juni 2021 van 5 juni 11.00 uur tot 6 juni 0.00 uur Koning/Keizer schieten Meuserstraat Kruisboogschutterij Sint Hubertus Haanrade
5 juni 2021 van 11.00 uur tot 17.00 uur Euregionale Zwaailichtendag Kerkrade Centrum Gemeente Kerkrade
6 juni 2021 van 10.00 uur tot 20.00 uur Sambafestival Kerkrade Centrum Stichting Sambafestival Parkstad
6 juni 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur Eurode Muziekdag 2021 Baalsbruggerweg 28 Stichting Watermill Foundation
11 t/m 16 juni 2021  Kermis Markt Kerkrade Centrum
13 juni 2021 van 10.00 uur tot 18.00 uur 25 jaar Nieuwstraat Nieuwstraat nabij EBC Openbaar Lichaam Eurode
13 juni 2021 van 12.00 uur tot 17.00 uur Jubileum 70 jaar EKH Goudwinde Kasteelgracht Erenstein en tuinen EKH Goudwinde Kerkrade
26 en 27 juni 2021  Vasteloavend Festival Roda JC Ring Move2Sound
JULI    
8 t/m 11 juli 2021 van 14.00 uur tot 23.00 uur BLOW! by WMC Kerkrade Centrum Stichting Wereld Muziek Concours
10 juli 2021 van 11.00 uur tot 21.00 uur Veteranendag  Buitenterrein GOC, Berenbosweg Veteranendag Kerkrade VdK
18 juli 2021 van 11.00 uur tot 21.00 uur Kirche-Fés Kerkplein, Nassaustraat
22 juli 2021 van 14.00 uur tot 19.00 uur Schoolfeest BS de Schakel Leliestraat 31 Ouderraad BS de Schakel
2 en 25 juli 2021 24 juli 14.00 uur tot 25 juli 23.00 uur Springbronfestival Brouwerwei-Franciscanerstraat Buurtvereniging de Bouwerwei
31 juli t/m 1 aug. 2021  Papi Chulo en R&B Sunday Roda JC Ring Move2Sound
AUGUSTUS    
4 augustus 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur Zommersjpas 2021 Stadspark Impuls Jeugd en Jongerenwerk
11 augustus 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur Zommersjpas 2021 Stadspark Impuls Jeugd en Jongerenwerk
18 augustus 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur Zommersjpas 2021 Stadspark Impuls Jeugd en Jongerenwerk
25 augustus 2021 van 12.00 uur tot 16.00 uur Zommersjpas 2021 Stadspark Impuls Jeugd en Jongerenwerk
29 augustus 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur Heilige Mis Bouwerwei-Franciscanerstraat Stichting 75 jaar Buurtvereniging Bouwerwei
SEPTEMBER    
4 en 5 september 2021 van 4 september 10.00 uur  Beachvolleybalevenement Markt Kerkrade Centrum  VC Furos   
 tot 5 september 23.00 uur 
11 september 2021 van 15.00 uur tot 00.00 uur Buurtfeest Holz Plein Abtenlaan Sjplinktere van de Hoots
11+12 september 2021 van 11 september 16.00 uur Eurode Omloop Markt Kerkrade Centrum en omgeving Stichting Eurode Omloop
 tot 12 september 20.00 uur 
18 t/m 23 september 2021  Kermis Kerkrade Centrum
26 september 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur Viva La Vida Run Kerkrade Rondom centrum Kerkrade A.V. Achilles-Top
OKTOBER    
8 t/m 10 oktober 2021 van 8 oktober 10.00 uur  KVC Oranje Festival Stichting KVC Oranje Festival Stichting KVC Oranje Festival
 tot 10 oktober 23.00 uur  
30 oktober 2021 van 16.00 uur tot 00.00 uur Halloweentocht AVKW Route AV Kerkrade West
30 oktober 2021 van 14.00 tot 22.00 uur Halloweentocht  Wijk 'de Bossen'
30 oktober 2021 van 17.00 uur tot 21.00 uur Halloween 'de Vink' Wijk 'Vink'
NOVEMBER    
11 november 2021 van 11.11 uur tot 21.11 uur 11-11 Kirchroa Markt Kerkrade Centrum Stichting 11-11 Kirchroa
13 noember 2021 van 17.30 uur tot 19.15 uur Lampionoptocht Rondom kerkplein Nassaustraat
DECEMBER    
17 t/m 23 december 2021 17 december van 11.00 uur Puur Kerst 2021 Markt Kerkrade Centrum ZeBa Media BV / 
 tot 23 december 20.00 uur    Dutch Event Masters


