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Koninklijke Onderscheiding voor de heer Canna

De heer P.J.H.M.W. (Piet) Canna (73 jaar) 
ontving op zaterdag 3 juli uit handen van 
de heer Leo Jongen, locoburgemeester van 
Kerkrade, een Koninklijke Onderscheiding 
vanwege zijn belangrijke bijdrage aan het 
Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade en de 
Politiekapel Limburg. Hij is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking vond plaats in Hoeve Nieuw 
Ehrenstein tijdens de jaarlijkse verenigings-
dag van de Politiekapel Limburg, waarbij 
ook de huldiging van de jubilarissen was 
ingepland. 

Sinds 1961 is de heer Canna lid van het 
Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade. Als 
bespeler van zijn Euphonium, of tuba zoals 
meer gebruikelijk gezegd wordt, heeft hij 
een uitzonderlijk hoog muzikaal niveau we-
ten te bereiken. Vanuit die kwaliteit heeft hij 
in de loop der jaren aan talloze concerten 
van het orkest bijgedragen. 

Naast zijn muzikale kwaliteiten draagt de 
heer Canna ook op andere manieren bij aan 
de vereniging. Zo is hij actief in (muzikaal) 
ondersteunende activiteiten, zoals het func-
tioneren als onder-dirigent bij repetities, het 
optreden als marsleider, het vervullen van 
de functie van muziekarchivaris tot het ver-
zorgen van privéles op de bariton-tuba.

Daarnaast werd de heer Canna in 1971 mu-
zikant bij de Politiekapel Limburg. 

Hier heeft hij zich sindsdien op buitenge-
wone wijze op diverse vlakken ingezet als 
vrijwilliger. Bij zijn 40-jarig jubileum werd 
hij als spelend lid om die reden al intern in 
het zonnetje gezet middels een benoeming 
tot erelid. 

Dit jaar zet hij zich al 50 jaar vrijwillig in 
voor de kapel. In de eerste plaats als zeer 
gerespecteerd muzikant, maar daarnaast 
vervult hij al jarenlang vele andere taken. 
Zo bekleedt de heer Canna de functie van 
muziekarchivaris en is hij zeer betrokken 
bij ledenwerving. Bovendien fungeert hij als 
marsleider en raadgever. 

Met zijn betrokkenheid heeft hij mede ge-
holpen om de kapel op de been te hou-
den. Zo stapte hoofdinspecteur Kastermans 
in 1972/1973 naar de heer Canna met de 
vraag om de kapel nieuw leven in te blazen 
en deze muzikaal te leiden tijdens een over-
bruggingsperiode die tot 1975 duurde. Maar 
ook in 2003, bij een grote reorganisatie van 
de Politie heeft de heer Canna veel werk 
mee verzet, zodat de kapel anno 2021 nog 
steeds springlevend is. 

Naast zijn werkzaamheden bij het Konink-
lijk Harmonieorkest en de Politiekapel, was 
de heer Canna in de periode 1993-1995 ook 
actief als Dirigent van Jeugdkoor Carillon.

Opening Dierenvoedselbank in Kerkrade

Op woensdag 30 juni 2021 opende  
wethouder Wiermans (Sociale zaken) de  
eerste Dierenvoedselbank in Kerkrade.

De nieuwe Dierenvoedselbank 'Hart voor 
huisdieren Limburg' dient als een compleet 
ingericht Provinciaal Contact- & Distributie-
centrum voor de uitgifte van dierenvoedsel-
pakketten. Woningcorporatie HEEMwonen 
heeft de ruimtes gratis ter beschikking gesteld 
aan de Dierenvoedselbank.

De Dierenvoedselbank helpt mensen die 
door omstandigheden in financiële proble-
men zijn geraakt met de verzorging van hun 
huisdieren. Op deze manier hoeven zij hun 
geliefde huisdier niet af te staan en krijgt het 
dier toch de verzorging die het nodig heeft. 
Naast dierenvoedselpakketten worden ook 
ander dierenbenodigdheden uitgedeeld. 
Daarnaast biedt de Dierenvoedselbank een 
aantal kostenbesparende diensten & services. 

Wethouder Wiermans (Sociale zaken): “Ik 
ben zeer blij dat we in het kader van het 
armoedebeleid ook iets kunnen betekenen 

voor onze burgers met een huisdier. Een huis-
dier zorgt bij veel mensen voor positiviteit 
en steun, zaken die je extra hard nodig hebt 
wanneer het financieel tegenzit.”

Het uitgiftepunt van de Dierenvoedselbank 
is gevestigd in de Hertogenlaan 95 C19 te 
Kerkrade. 

Wilt u een aanvraag doen voor een dieren-
voedselpakket of bent u op zoek naar meer 
informatie? 
Ga dan naar de website: www.hvhlimburg.nl 
Op dit moment is de Dierenvoedselbank nog 
op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden op de website  
www.hvhlimburg.nl 
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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.

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
Spekhofstraat (kadastraal perceel K1903) – kap-
pen boom
Singelweg 84 – realiseren aanbouw
Maarstraat 43 – plaatsen dakkapel voor- en ach-
terzijde woning
Hertogenlaan (kadastraal perceel G3301) – kap-
pen Amerikaanse es
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Zonstraat 33 – plaatsen handelsreclame gevel
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bleijerheiderstraat 125 – voornemen verlenen 
vergunning bouwwerk brandveilig gebruiken voor 
verschaffen dagverblijf aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar in het kader van realiseren kin-
deropvang
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Buiten behandeling laten aanvraag omgevings- 
vergunning
Haanraderstraat 28 (kadastrale percelen P586 & 
P587) – vergroten woning, bouwen van garage op 
plaats van bestaande garage en verbreden van de 
bestaande inrit
Dr.Nolensstraat 21 – realiseren dakterras
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Marktstraat 72 – vervangen dak en plaatsen dak-
kapel aan voorzijde woning
Kaalheidersteenweg 56 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Kloosterraderplein 1-216 – verwijderen asbest-
houdende toepassingen
Willem Alexanderstraat 67 – verwijderen asbest-
houdende teerlaag
Dautzenbergstraat 16 – verwijderen asbesthou-
dende plaat
Bosveldstraat 1B – verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Schleidenstraat 232 – verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Heiveldstraat 37 – verwijderen asbesthoudende 
toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. U dient een 
afspraak te maken om deze in te zien door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of 
telefonisch via 14 045

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieube-
heer
Voor: DaDa Wan Kerkrade B.V. 
Locatie: Roda J.C. Ring kadastrale sectie M num-
mer 711 
Datum melding: 21 juni 2021
Zaaknummer: 2021-204971
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- starten restaurant

De inrichting valt onder de werking van het  
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichting moet voldoen aan de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de mi-
nisteriële regeling die op de inrichting van toepas-
sing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket 
raadplegen via www.aimonline.nl
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze, 
indienen of maken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

TONK-regeling verlengd 

Welzijn op Recept 

Sinds november 2020 werkt de gemeente 
Kerkrade samen met Gezondheidscentrum 
Terwinselen, Medisch Centrum Kruisstraat, 
Medisch Centrum West Kerkrade en wel-
zijnsorganisatie Impuls samen aan de pilot 
'Welzijn op Recept'. 

'Welzijn op Recept' houdt in dat huisartsen 
inwoners met klachten zoals eenzaamheid 
of somberheid kunnen doorverwijzen naar 
een welzijnscoach van Impuls. De welzijns-
coach gaat vervolgens samen met de inwo-
ner op zoek naar activiteiten die aansluiten 
op de interesses en mogelijkheden van de 
inwoner. Voorbeelden van activiteiten zijn 
wandelen, sporten, tuinieren, koken, samen 
eten, zingen, dansen, tuinieren, leesclubs en 
computerlessen.

“Het ontmoeten van nieuwe mensen en het 
oppakken van (nieuwe of oude) hobby’s 
draagt bij het welzijn van mensen. Soms is 
het lastig om hier alleen mee aan de slag te 

gaan. De welzijnscoach helpt hierbij!”, al-
dus wethouder Jongen. 

De pilot loopt tot november 2021. Als de  
pilot een succes is, worden meer huisartsen-

praktijken benaderd om mee te doen met 
Welzijn op Recept!
Wilt u meer informatie? 
Stel uw vraag aan Impuls via het telefoon-
nummer 045-545 63 51.

Op de foto presenteren wethouder Leo Jongen, huisarts Sandra de Vree, welzijnscoach Helma 
Kölgen en praktijkondersteuner Carla Reinaerdts de map voor deelnemers aan Welzijn op Recept.

De overheid heeft de TONK-regeling verlengd 
tot 1 oktober 2021.  

De TONK-regeling is tijdens de coronacrisis in 
het leven geroepen als tijdelijke ondersteuning 
in noodzakelijke kosten voor mensen met wei-
nig inkomen. TONK staat voor Tijdelijke On-
dersteuning Noodzakelijke Kosten. 
Omdat corona nog steeds niet helemaal weg 

is, wordt de regeling verlengd tot 1 oktober 
2021. De TONK-uitkering is een vorm van 
bijzondere bijstand. Deze is geregeld in de 
Participatiewet. Meer informatie over de re-
geling en vragen en antwoorden vindt u op:  
www.kerkrade.nl/tonk-regeling

De TONK-regeling betreft een uitkering van de 
gemeente voor mensen die (te) weinig inkomen 

hebben als gevolg van de coronamaatregelen 
en hierdoor problemen hebben met het beta-
len van hun woonlasten. Het gaat dan om de 
huur of de hypotheek, de kosten van bijvoor-
beeld elektriciteit, gas en water, servicekosten 
en de gemeentelijke belastingen. 

Alle informatie over corona vindt u op  
www.kerkrade.nl/coronavirus


