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Meer Contact zoekt nog deelnemers

Voel jij je soms eenzaam en heb je behoefte 
aan meer contact? Dan is de online training 
Meer Contact misschien wel iets voor jou!

De training is onlangs in Kerkrade gestart, 
maar er is nog voldoende plek om deel te 
nemen. 
Een online training tegen eenzaamheid 
klinkt misschien gek, maar is het niet. Meer 
Contact biedt handvaten om makkelijker 
sociale contacten aan te gaan en is bedoeld 
voor mensen die zich zekerder willen voe-
len in het sociale verkeer. Eva Geelen van 
Bureau Over-ons dat de training heeft ont-
wikkeld: “We leren de deelnemers open te 
staan voor nieuwe contacten en trainen ze 

in sociale vaardigheden. Sociale drempels 
zitten besloten in de persoon zelf. Door 
meer aan de weet te komen over contact 
maken en houden, werk je duurzaam aan 
verbetering. Door steeds te focussen op het 
positieve gaan de mensen de wereld niet 
langer door een grijze, maar een leuke, ge-
kleurde bril zien.” 

Enthousiast
Wethouder Leo Jongen (Ouderenbeleid en 
Volksgezondheid) is enthousiast over de 
online training, die bedoeld is voor vol-
wassenen van 18 jaar en ouder. Mensen 
die graag meer sociale contacten willen en 
bereid zijn om daar zélf wat voor te doen. 
“Meer Contact is een nieuw digitaal instru-
ment dat we inzetten in het verminderen 
van eenzaamheid”, zegt hij. “Tegenwoordig 
heeft bijna iedereen een computer of laptop 
om e-mails op te ontvangen en een mobiele 
telefoon met Whatsapp. In eerste instantie 

moet je waarschijnlijk even een drempel 
over om je in te schrijven, maar deze trai-
ning zal zeker zijn vruchten afwerpen. Daar 
ben ik van overtuigd.”

Niet moeilijk
Meer Contact is een individueel zelfhulp-
programma en maakt deel uit van het pro-
gramma Vie - Leven in beweging. Medewer-
kers van Impuls begeleiden de deelnemers 
bij de training. Deelnemers ontvangen ge-
durende 60 dagen iedere dag een geperso-
naliseerde e-mail met informatie, bewust-
wordingsoefeningen en praktijkopdrachten. 
Ze zijn iedere dag zo’n 10 minuten met de 
training bezig.
Deelname is gratis. 

Voor meer informatie of meedoen kunt u 
contact opnemen met Sharon Essers van 
Impuls. Zij is bereikbaar via 045-5456351 
of sessers@alcander.nl

Nieuw lokaal convenant voor
doelgroep senioren

Op woensdag 1 december tekenden de ge-
meente Kerkrade en de stichting Senioren-
raad Kerkrade een nieuw convenant waarin 
onderlinge samenwerkingsafspraken zijn 
aangepast.

De Seniorenraad Kerkrade is een in 1993 
opgerichte stichting. 26,1% van de bevol-
king in Kerkrade is 65 jaar of ouder. Een 
grote groep mensen dus, met eigen wensen 
en problemen, die behoefte hebben aan 
specifi eke belangenbehartiging.

Wethouder Jongen (Ouderenbeleid): “De 
Seniorenraad Kerkrade adviseert de ge-
meente Kerkrade en (gezondheids)zorg- en 
welzijnsinstellingen gevraagd en onge-
vraagd over zaken in het algemeen die ou-
deren aangaan.”

De Seniorenraad is dan ook hét overlegplat-
form van ouderenorganisaties met de ge-
meente en instellingen zoals de Meander-
Groep Zuid-Limburg, Impuls, Zuyderland 
Medisch Centrum en de HOZL(Huisartsen 

Oostelijk Zuid Limburg).

Margriet van Leusen (voorzitter Senioren-
raad Kerkrade): ”De adviezen van de Se-
niorenraad zijn met name gericht op de 
huisvesting, participatie en verbetering van 
de positie van ouderen in de Kerkraadse sa-
menleving.“

Het oude convenant liep vorig jaar af, waar-
door de samenwerkingsafspraken tussen de 
gemeente Kerkrade en de Seniorenraad op-
nieuw moesten worden vastgelegd. 

Verlengen
parkeervergunning
of –ontheffi ng voor 

2022
Heeft u als inwoner of ondernemer een 
parkeervergunning of –ontheffi ng? 
Dan moet u deze opnieuw aanvragen voor 
2022. Doe dit uiterlijk 27 december 2021.

Wij verlengen uw vergunning of ontheffi ng 
namelijk niet meer automatisch.

Vraagt u na 27 december uw vergunning of 
ontheffi ng voor 2022 aan, dan kunnen wij 
niet garanderen dat u deze voor 1 januari 
ontvangt.

Aanvragen
Een vergunning of ontheffi ng voor 2022 
aanvragen kan via kerkrade.nl/parkeren 
Kies vervolgens voor Vergunningen, Abon-
nementen en Ontheffi ngen > Parkeerver-
gunning voor bewoners en ondernemers

Als u de aanvraag niet digitaal kunt doen, 
kunt u ook bellen naar 14 045.

Raadsvergadering december 2021

Op woensdag 15 december 2021 om 19.00 uur vindt de eerstvolgende gemeenteraadsver-
gadering plaats. 

De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op ons bestuurlijk informatiesysteem iBabs. 
Ga hiervoor naar www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie

Vanwege de coronacrisis zal de vergadering digitaal plaatsvinden en niet voor publiek toegan-
kelijk zijn. Via iBabs kunt u de raadsvergadering live volgen en achteraf terugkijken.



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

’t Senior Bledsje zoekt voorzitter/eindredacteur (m/v)

Bij ’t Senior Bledsje is de functie van voorzit-
ter / eindredacteur beschikbaar. 

In deze vrijwilligersfunctie treedt u op als 
voorzitter van het maandelijkse redactie-
overleg op vrijdagochtend en het halfjaarlijks 
stuurgroep-overleg. Daarnaast fungeert u als 
eindredacteur van het blad en overlegt u met 

de vormgever en de ondersteuner vanuit Im-
puls.

’t Senior Bledsje zoekt iemand die communi-
catief vaardig is en zich sociaal, cultureel en 
maatschappelijk betrokken voelt. Iemand die 
in Kerkrade woont en/of een brede kennis van 
deze gemeente heeft. Iemand die goede com-
putervaardigheden heeft en zich uitstekend in 
de Nederlandse taal kan uitdrukken. Ook voor 
iemand jonger dan de pensioengerechtigde 
leeftijd, is dit wellicht een interessante functie.

Over ’t Senior Bledsje
’t Senior Bledsje is een kwartaalmagazine voor 

alle Kerkraadse senioren van 65 jaar en ouder. 
Informatie en interviews worden afgewisseld 
met bijdragen over historie, cultuur, hobby, 
activiteiten en educatie. Het blad wordt sa-
mengesteld door een redactie-werkgroep en 
wordt uitgebracht onder eindverantwoorde-
lijkheid van Impuls. 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Helma Kölgen, ondersteuner vanuit Impuls, 
via 06 34 08 28 83 of
hkolgen@impulskerkrade.nl 

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Beukenbosweg 41 - legaliseren overkapping 
op dakterras
Hoofdstraat 5A - splitsen bovenwoning in drie 
zelfstandige appartementen
Torenstraat (kadastrale percelen N1980 & 
N1981) - handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening voor realiseren onderdoorgang 
onder spoor
Debijestraat 2 - aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Vredesstraat 49 - plaatsen dakkapel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Firenschatstraat 14 - bouwen bergruimte/stal-
lingsruimte
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Caumerstraat 63 - bouwen garage naast wo-
ning en aanleggen inrit
Groene Kruisstraat 15 - aanleggen inrit rechts 
naast woning en laten vervallen bestaande in-
rit links naast woning
Gaiaboulevard 1 - gedeeltelijk vervangen Tai-
ga volière
Marktstraat 23 - bevestigen dubbelzijdige 
lichtbak aan gevel
Pannesheiderstraat 90 – kappen den
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Op de Knip 45 - verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Kaffebergsweg 2A – slopen units op locatie
Kampstraat 30 - verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Teutelebroekstraat 99 - verwijderen asbest-
houdende golfplaten
Bosweidenweg 20, - slopen woning
Kievitstraat 28 - verwijderen diverse asbest-
houdende toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Besluit akoestisch onderzoek
Voor: SoyBean Company
Locatie: Tunnelweg 107
Datum besluit: 23 november 2021
Zaaknummer: 2021-206930
Besloten is dat omwille van het zonebeheer 
van de geluidzone van Industrieterrein Dent-
genbach een akoestisch onderzoek noodzake-
lijk is. Het akoestisch onderzoek dient binnen 
16 weken na de verzenddatum van het besluit 
te worden overlegd bij de gemeente.
Informatie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-
Limburg, telefoon (043) 389 78 12
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. Wij 
verzoeken u hiervoor een afspraak te maken 
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 milieu-
beheer
Voor:  Soybean Company
Locatie:  Tunnelweg 107
Datum melding: 27 september 2021
Zaaknummer: 2021-207318
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Het in gebruik nemen van een spiraalvriezer 
die werkt op basis van ammoniak tussen 200 
en maximaal 1500 kg per 1 november 2021. 
In week 39 is een tweede thermische stookin-
stallatie in gebruik genomen tussen 0,4 en 1 
MWth. Tevens is het gebruik van een autoclaaf 
inclusief koeltoren gemeld en het gebruik van 
een bakoven met koeltunnel. Tenslotte het ge-
bruik van 2 losse outdoor vriescellen.

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 ministeriële regeling die op de inrich-
ting van toepassing zijn. Voor meer informatie 
kunt u het E-loket raadplegen via https://www.
aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 
43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of 
maken van bezwaar

Verkeersbesluit
Dumontstaat 5 in de nabijheid van de woning 
- aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats.
Mogelijkheid tot het indienen van bezwaar

Verkiezing Gemeenteraad 2022 – Aanduiding 
politieke groepering boven kandidatenlijst
Voor de verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Kerkrade kan een politieke 
groepering, die een vereniging is met volledige 
rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de Tweede Kamer of provin-
ciale staten is geregistreerd, aan het centraal 
stembureau van de gemeente verzoeken, de 
aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst 
wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 
letters of andere tekens), in een register in te 
schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende 
verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Kerkrade op woensdag 16 maart 2022 
wenst te laten registreren moet een verzoek 
daartoe uiterlijk op maandag 20 december 
2021 schriftelijk worden gedaan bij het cen-
traal stembureau op het gemeentehuis.

Houdt er rekening mee dat indien het verzoek 
pas op maandag 20 december 2021 wordt in-
gediend, er geen mogelijkheid tot herstel van 
verzuim bestaat. U wordt derhalve geadvi-
seerd het verzoek tijdig in te dienen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom 
van € 112,50 worden overgemaakt op een 
daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een 
bewijs daarvan. 
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst 
voor de komende verkiezing wordt de waar-
borgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin 
de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, 
gehouden door de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde 
waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering 
houdende aanwijzing van haar gemachtigde 
en plaatsvervangend gemachtigde bij het cen-
traal stembureau.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op 
via telefoonnummer 14-045. Een vraag stellen 
per e-mail mag uiteraard ook. Stuur deze naar 
verkiezingen@kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Uitgave
8 december 2021 

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 donderdag 08.30 - 17.00 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

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045


