
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 commissiever-
gaderingen plaats in het Raadhuis aan de 
Markt. Vanwege de Coronacrisis zullen deze 
vergaderingen niet fysiek plaatsvinden, maar 
digitaal. De commissieleden zullen een vi-
deovergadering houden. Inwoners kunnen 
de vergaderingen via de normale stream vol-
gen, via de gemeentelijke website. 

Wilt u gebruik maken van de spreektijd voor 
publiek? Dit kunt u nu schriftelijk doen. 
Neem hiervoor contact op met de griffi e via 
griffi e@kerkrade.nl 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 11 mei 2020; 19.00 uur
Commissiegriffi er: D. Franssen, bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 12 mei 2020; 19.00 uur
Commissiegriffi er: Vermeersch-Dortants, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 13 mei 2020; 19.00 uur
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien via de website 
www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke informa-
tie. De actuele agenda’s van de commissie-
vergaderingen en vergaderstukken zijn hier 
ook te vinden. 

Commissievergaderingen in mei digitaal

Aan maar liefst zeven inwoners van Kerkrade 
is op Koningsdag 2020 een koninklijke on-
derscheiding, oftewel een lintje, toegekend. 
Vanwege het Coronavirus zullen de mensen 
het lintje later in het jaar persoonlijk ontvan-
gen van burgemeester Petra Dassen-Housen. 
De burgemeester heeft nu door middel van 
een telefoongesprek met een speciaal tintje 
de gedecoreerden geïnformeerd over het 
heugelijke feit. 
 
Burgemeester Petra Dassen-Housen wijst op 
het belang om de gedecoreerden in het zon-
netje te zetten: “Juist in deze lastige periode 
wordt eens te meer duidelijk hoe waardevol 
naastenliefde is. De gedecoreerden laten met 
hun inzet voor de gemeenschap zien dat dit 
onontbeerlijk is. Zij zetten zich belangeloos 
is voor de ander en verdienen daarmee onze 
speciale aandacht.”

Mevrouw Ploum werd Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.
De volgende personen werden Lid in de Orde 
van Oranje Nassau: de heer Gijsen, de heer 
Hillebrand, mevrouw van de Meerakker, me-
vrouw Robroek-Schreurs, de heer Slangen, de 
heer Wiertz.

Mevrouw Ploum heeft zich ingezet voor de 
vereniging Fibromyalgie en Samenleving 
(FES), hiervoor was zij jarenlang provinciaal 
coördinator en aanspreekpunt.

De heer Gijsen was lang actief als bestuurslid 
van Harmonie Pancratius Nulland, is actief 
voor CDA Kerkrade en was bestuurslid van 
vakbond de Unie Kring Kerkrade. 

De heer Hillebrand is al sinds jaar en dag 
actief als vrijwilliger in café-zaal Kloth in 

Kerkrade en is actief lid van de schutterij St. 
Michaël. Daarnaast is hij meerdere dagen per 
week vrijwillig actief in de Luckerheide kli-
niek.

Mevrouw van de Meerakker heeft de liefda-
digheidsorganisatie Stichting Kerkrade Leeft, 
Kerkrade geeft opgericht. Verder is zij partij-
voorzitter van Burgerbelangen Kerkrade en 
was ze vrijwillige presentator tijdens WMC 
wedstrijden.

Mevrouw Robroek-Schreurs is al lange tijd 
een actief lid van harmonie Ste Marie-Gracht 
en secretaris van de Stichting Vrienden van de 
harmonie Ste Marie. Ook zet zij zich in voor 
Bewonersplatform Kerkrade-West, voor het 
Senioren Bledsje en KWF-kankerbestrijding. 
Tenslotte vervult ze diverse bestuurstaken bij 
sociëteit de Pompekelder en is ze fl oormana-
ger bij de Ruilwinkel in Eygelshoven. 

De heer Slangen stelt op diverse manieren 
zijn kennis over slachtoffers van WOII be-
schikbaar aan derden. Verder heeft hij bijge-
dragen aan de realisatie van diverse monu-
menten.

De heer Wiertz heeft zich lang ingezet voor 
de ondernemersraad Dentex bv. Ook was hij 
een van de initiatiefnemers van de stichting 
Koempels van de Domaniale en is voorzitter 
van de stichting. Samen met de andere leden 
heeft hij de schacht weten te transformeren 
tot een museum.

Op de Facebook pagina van de gemeente 
Kerkrade staat een video waarin te zien is hoe 
burgemeester Petra Dassen alle gedecoreer-
den verraste met hun onderscheidingen.

Lintjesregen 2020 in Kerkrade

Ophalen oud papier

Binnenkort wordt je papier weer opgehaald!

Kijk op je kalender in de Milieu App of op 
www.rd4.nl voor de inzameldag.

www.rd4.nl/corona
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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.

De studiezaal van het gemeentelijk archief 
is tot 1 juni 2020 gesloten.

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

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.offi cielebekend-
makingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Marjolein 35 – kappen boom
Batastraat 17 – plaatsen erfafscheiding en ver-
anderen kozijnen naar dubbelglas
Nieuwstraat 92 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor oprichten 2 onder-
nemingen
Bleijerheiderstraat 56 – veranderen bestaande 
inrit
St. Jozefstraat 38 – aanleggen inrit
Bosweg 28 – veranderen bestaande inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
St. Pieterstraat 14 en 14a – legaliseren wijzi-
ging 2 winkelruimten in woningen en plaatsen 
erfafscheiding
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Bleijerheiderstraat 103 – handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor legalise-
ren loods achterzijde woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Berghofstraat 9 – plaatsen dakkapel voorzijde 
woning
Callistusstraat 5 - realiseren tuinberging en 
plaatsen erfafscheiding
Markt 53 – monteren zonnescherm voorgevel
Stationsstraat 18 – vergroten en renoveren wo-
ning
Vestastraat 6 – kappen 27 bomen

Vroenstraat 14 – kappen boom
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning
Bosweg 28 – verbouwen en verduurzamen wo-
ning
Frans Erensstraat 6 – realiseren carport
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Patronaatstraat 72 – handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening voor vestigen bed & 
breakfast
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Vanwege de Corona-crisis is het tot nader be-
richt niet mogelijk om de stukken te komen in-
zien in het gemeentehuis. U kunt telefonisch 
of per mail aan gemeentehuis@kerkrade.nl ver-
zoeken om toezending van de stukken

BEKENDMAKINGEN

Adverteren op rotondes in Kerkrade? 

De gemeente Kerkrade geeft bedrijven de 
mogelijkheid om te adverteren op verkeers-
rotondes. 
Er zijn 16 rotondes in Kerkrade aangewezen 
waarop een reclamebord kan worden ge-
plaatst. In totaal gaat het om 50 locaties zoals 
weergegeven in het overzicht hiernaast.

Wilt u voor uw bedrijf op één of meerdere 
plekken adverteren, dan kunt u deelnemen 
aan een veiling die eenmaal per jaar door de 
gemeente wordt georganiseerd.

Heeft u belangstelling?
Vul het inschrijfformulier op www.kerkrade.nl 
in en stuur dit samen met uw bod (in een ge-
sloten envelop) naar de gemeente vóór 2 juni 
2020.
Het minimum bod per bord bedraagt € 500,-.
Op 2 juni 2020 worden de ontvangen enve-
loppen geopend en met de hoogste bieders 
wordt een overeenkomst gesloten voor één, 
twee of maximaal drie jaar. Op het formulier 
kunt u aangeven voor welke periode u een re-
clamebord wilt afnemen.

Overzicht rotondes Kerkrade
1.  Locht – Valkenhuizerlaan (4)
2.  Heerlenersteenweg – Spekhofstraat (4)
3.  Heerlenersteenweg – Akerstraat (4)
4.  Euregioweg – Winckelen (4)
5.  Rukkerweg – Heistraat (4)
6.  Kaalheidersteenweg – Dahliastraat (4)
7.  Kaalheidersteenweg –  
 Kerkradersteenweg (3)
8.  Domaniale Mijnstraat –
 Nieuwstraat (3)
9. Roderlandbaan – Ailbertuslaan (3)
10. Roderlandbaan – Nachtegaalstraat (3)
11. Ailbertuslaan – Zonstraat (3)
12. Veldhofstraat – Torenstraat (4)
13. Sint Pieterstraat – Beukenbosweg (4)
14. Nieuwstraat – Pannesheiderstraat (1)
15. Nieuwstraat – Kokelestraat (1)
16. Nieuwstraat –Kohlbergsgracht (1)


