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Bijna 1000 huishoudens met een eigen wo-
ning in Kerkrade hebben de afgelopen twee 
jaar  zonnepanelen aangeschaft via de ge-
meente Kerkrade. Een groot succes! Maar het 
project nadert zijn einde. Van de bijna 8 mil-
joen euro budget die de gemeente Kerkrade 
ter beschikking heeft gesteld, is nog minder 
dan 1 miljoen euro beschikbaar. 

Verduurzamen en geld besparen!
U kunt de zonnepanelen via de gemeente 
Kerkrade aanschaffen. Er wordt nog steeds 
geïnstalleerd, weliswaar tegen extra veilig-
heidsvoorschriften in verband met het co-
ronavirus. U bent verzekerd van een goede 
zonnepaneleninstallatie en verduurzaamt zo 
uw woning. Geen zorgen voor een periode 
van 15 jaar omdat de gemeente Kerkrade de 
garantie geeft! U wordt zo veel mogelijk ont-
zorgd. 

Wethouder Dion Schneider (Economische za-
ken en Duurzaamheid): “ Veel aantrekkelijker 
kan het niet worden. Geen uitzoekwerk voor 
de deelnemer, de installatie wordt eenvoudig 
gefi nancierd door een gunstige gemeentelijke 
lening van 15 jaar. In 1 keer betalen of extra 
afl ossen kan ook. De BTW teruggave wordt 
voor u geregeld. Tot slot: deelnemers bespa-
ren ook geld. Want al wordt de salderingsre-
geling vanaf 2023, in 10 jaar tijd stapsgewijs 
afgebouwd, het investeren in zonnepanelen 
blijft fi nancieel aantrekkelijk.

Aanmelden voor een vrijblijvende offerte 
is eenvoudig. Ga hiervoor naar de website  
www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. Op 
deze website kunt u de voorwaarden en uit-
gebreide informatie vinden. 

Informatie over de salderingsregeling kunt u 
vinden via www.milieucentraal.nl/energie-
besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-ko-
pen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 
(sport) verenigingen met een eigen pand en 
een kleinverbruikersaansluiting van maxi-
maal 3×80 ampère. 

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de ge-
meente Kerkrade gebruikt voor het promoten 
van duurzaamheid in de stad. De meeste 
mensen denken bij duurzaamheid aan het 
milieu, maar dat is zeker niet alles! Het blijft 
echter niet bij promoten van duurzaamheid; 
het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks 
leven rekening houden met duurzaamheid! 
Rond het thema duurzaamheid voert de ge-
meente allerlei projecten uit. Door middel 

van artikelen en onze Duurzaamheidswagen 
informeren we de inwoners over deze projec-
ten. Tevens laten we zien dat er al heel veel 
gebeurt op het gebied van duurzaamheid. 
Succesverhalen delen we graag! Dus als u als 
inwoner, ondernemer of organisatie leuke of 
inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons 
weten. Meer informatie op www.kerkrade.nl, 
via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantoor-
uren via telefoonnummer 14 045.

Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Kerkrade? Een aantrekkelijk aanbod!

In verband met het Coronavirus heeft de 
Oranjevereniging Kerkrade besloten om al 
haar activiteiten tijdens de maanden april en 
mei af te gelasten. Omdat de activiteiten niet 
door kunnen gaan roept de Oranjevereniging 
de inwoners van Kerkrade op om tijdens Ko-
ningsdag, op 4 mei en op 5 mei 2020 uitbun-
dig te vlaggen. Dit als teken van saamhorig-
heid. 

Op 4 mei is het de bedoeling dat de Neder-
landse vlag halfstok wordt gehangen.
Op 5 mei mogen de vlaggen in top worden 
gehesen. Tijdens Koningsdag idem, en dan 
mag eveneens een oranje wimpel worden 
toegevoegd. 

De Oranjevereniging is nog op zoek naar een 
manier om dit jaar nog stil te staan bij 75 jaar 
vrede, omdat dit op grootse wijze gevierd en 
herdacht zou worden.

Kaarsje tijdens Dodenherdenking
Tijdens de Dodenherdenking, op 4 mei, 
vraagt de Oranjevereniging aan de inwoners 
van Kerkrade en Herzogenrath om een kaars-
je aan te steken om 19.45 uur en dit thuis op 
de vensterbanken te plaatsen. De vereniging 
herdenkt dan ook de slachtoffers van het Co-
ronavirus. Na de twee minuten stilte zullen 
in Kerkrade en in Herzogenrath 10 minuten 
lang alle kerkklokken gaan luiden.

Geen activiteiten tijdens Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn alle gemeentelijke kantoren op 10 en 13 april 2020 gesloten.
Voor aangifte van geboorte en overlijden is Burgerplein op zaterdag 11 april geopend van 09.00 tot 10.00 uur.

Gemeente gesloten
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 
uur, donderdag 08.30 – 19.00 uur en vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
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

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 attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerkrade
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ningen
Plein 21  - vergroten woning, veranderen gevel 
en reclame
Pleinstraat 18 – veranderen gevelopeningen
Stationsstraat 18 – vergroten en renoveren wo-
ning
Berghofstraat 9  - plaatsen dakkapel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Buiten behandeling laten aanvraag
Joseph Rietrastraat 31 – veranderen garage-
poort naar kozijn
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Elbereveldstraat 45 – verwijderen asbesthou-
dend materiaal
Lupinestraat 123 - verwijderen asbesthoudend 
materiaal
Prof. Cobbenhagenstraat 123 - verwijderen as-
besthoudend materiaal
Heiluststraat 23 - verwijderen asbesthoudend 
materiaal
Kaalheidersteenweg 80 - verwijderen asbest-
houdend materiaal
Lourdesstraat 4 - verwijderen asbesthoudend 
materiaal
Theaterpassage 77 - verwijderen asbesthou-
dend materiaal
Zonstraat 188 - verwijderen asbesthoudend 
materiaal
Akerstraat 162 - verwijderen asbesthoudend 
materiaal

Deken Deutzlaan 82 - verwijderen asbesthou-
dend materiaal
Prinses Margrietstraat 22 - verwijderen asbest-
houdend materiaal

Verkeersbesluiten
Apostelstraat vanaf de kruising met de Drievo-
gelstraat - instellen beperkt parkeerverbod aan 
de zijde van de oneven huisnummers
Sint Martinusstraat - realiseren publieke laad-
paal voor opladen elektrische voertuigen als-
mede intrekken van verkeersbesluit inzake 
realiseren publieke laadpaal voor opladen van 
elektrische voertuigen in de Groene Kruisstraat 
d.d. 10 juni 2019

Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht 
Reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Kerkrade 
maken bekend dat een besluit is genomen:
Omgevingsvergunning
Voor: oprichten van een inrichting voor het 
zuiveren van stedelijk afvalwater
Locatie: Waterschapsbedrijf Limburg, Voor-
terstraat ong., 6462 SX  Kerkrade
Datum besluit: 30 maart 2020
Zaaknummer: 2020-201889
Het besluit is op 30 maart 2020 verzonden aan 
de aanvrager.

Besluitvorming
Voordat een vergunning kan worden aange-
vraagd, moeten burgemeester en wethouders 
van Kerkrade beoordelen of voor de vergun-
ningverlening een milieueffectrapportage moet 
worden opgesteld. Aan de hand van de door 
het Waterschapsbedrijf Limburg ingediende 
aanmeldnotitie hebben burgemeester en wet-
houders van Kerkrade besloten dat voor deze 
activiteit geen milieueffectrapportage moet 
worden opgesteld. 

Inzage
Het besluit en de bijbehorende documenten 
liggen ter inzage van 8 april 2020 t/m 20 mei 
2020:
- in het gemeentehuis van Kerkrade, op de 

gebruikelijke plaats en tijden. (Vanwege de 
Corona-crisis is het tot nader bericht niet mo-
gelijk om de stukken te komen inzien in het 
gemeentehuis. U kunt telefonisch of per mail 
aan gemeentehuis@kerkrade.nl verzoeken 
om toezending van de stukken.)

Rechtsbescherming
Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks be-
zwaar en beroep open. Eventuele bezwaren 
tegen dit besluit kunnen kenbaar worden ge-
maakt in het kader van de vergunningenpro-
cedure. 
Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerp-
besluit en defi nitieve vergunningsbesluit ter 
inzage worden gelegd.

Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 
12

Algemeen verbindende voorschriften
– vaststelling Noodverordening COVID-19 vei-
ligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal. 

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

De gemeente Kerkrade volgt de richtlijnen 
van de Rijksoverheid en het RIVM om de ver-
spreiding van het Coronavirus in te dammen. 
Dit heeft tot gevolg dat de dienstverlening 
van de gemeente is aangepast. 

Dat geldt ook voor het onderhoud van de 
openbare ruimte, dat in deze periode met een 
sterk verminderde bezetting moet worden 
uitgevoerd.  “Een deel van onze onderhouds-
medewerkers behoort tot de kwetsbare doel-
groep. Voor hen is het werken in teams op 
dit moment niet mogelijk waardoor niet alle 
werkzaamheden meer volledig uitgevoerd 
kunnen worden. Het gaat daarbij onder meer 
om het onderhoud van de groenvoorzienin-
gen, om het verwijderen van onkruid en om 
het ruimen van zwerfafval”, aldus wethouder 
Tim Weijers (Openbare ruimte).  

De medewerkers van Wijkbeheer concen-
treren zich zoveel als mogelijk op de zoge-
noemde ‘vitale processen’: de uitvoering van 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor 
een verantwoord gebruik van de openbare 
ruimte. U kunt daarbij denken aan het her-
stellen van ernstige schades, het ledigen van 
afvalbakken, de verzorging van dieren, werk-
zaamheden aan het rioolstelsel, bestrijding 
van ongedierte en het voorkomen van gevaar-
lijke situaties. 

Veiligheid, volksgezondheid en hygiëne, ook 
voor onze eigen medewerkers, staan daar-
bij voorop. Wethouder Weijers: “Wij vragen 
hiervoor en rekenen op uw begrip. Om de 
openbare ruimte samen zo schoon mogelijk 
te houden kunt u ook zelf behulpzaam zijn. 
Laat geen afval achter in de openbare ruimte, 
gooi geen huisvuil in de gemeentelijke afval-

bakken en hou (indien mogelijk) het trottoir 
voor uw woning onkruidvrij. Neem ook in de 
openbare ruimte wel steeds alle regels van 
de Rijksoverheid in acht. Mede namens onze 
medewerkers hartelijk dank voor uw begrip 
en medewerking.”

Onderhoud openbare ruimte gemeente Kerkrade aangepast door Coronavirus


