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Open huis Vie, 12 maart tussen 10 en 14 uur

Ben je benieuwd naar hoe het gebouw van 
Vie vanbinnen uitziet, waar je straks een 
baantje zwemt of een potje basketbalt? 
Kom dan aanstaande zaterdag 12 maart 
tussen 10.00 en 14.00 uur naar het open 
huis. Aanmelden is niet nodig. 

Vie ligt op het voormalige terrein van het 
Atrium Ziekenhuis in het stadshart van 
Kerkrade. Vanuit de Markt loop je er zo 
naartoe. Rondom de gebouwen wordt een 
parkachtige omgeving aangelegd die be-
wegen stimuleert. 

Gemeente Kerkrade stelt Vie nu voor het 
eerst open voor de inwoners van Kerkrade 
en andere geïnteresseerden uit de regio. Er 
wordt nog volop gewerkt, maar toch kun 
je zaterdag al via twee routes door het ge-
bouw een goede indruk krijgen hoe het 
straks gaat worden. Helaas kunnen nog 
niet alle ruimtes worden bezocht. 

Tijdens het open huis kom je binnen via de 
hoofdingang vanuit de zijde van het Mar-
tin Buberplein. Je loopt vanuit daar naar de 
tribune van het zwembad of de tribune van 
de sporthal. Er zijn vertegenwoordigers van 
Vie  aanwezig om het publiek te begelei-
den en vragen te beantwoorden.

Maar Vie is nog veel meer! Met Vie -  
Leven in beweging wil gemeente Kerkrade 
de levenskwaliteit van de inwoners van 
Kerkrade én de regio duurzaam verbeteren. 
Vie zet met tal van programma’s in op een 
gezonder en vitaler leven. De uitdaging is 

om in 2030 de gezondheidsachterstand ten 
opzichte van de rest van Nederland met 25 
procent in te lopen. De gemeente werkt 
daarvoor samen met heel veel partners 
uit de zorg, sport, maatschappelijk werk, 
verenigingen etc. In het gebouw is ook de 
Vie Innovatie Hub Parkstad gevestigd. Daar 
worden onder andere de resultaten van de 
Vie-programma’s gevolgd. Ook worden er 
samen met de partners nieuwe program-
ma’s ontwikkeld.

Gemeente Kerkrade staat samen met Pro-
vincie Limburg, Stadsregio Parkstad Lim-
burg en IBA Parkstad aan de wieg van dit 
project. De gebouwen van Vie zijn naar 
verwachting in het tweede kwartaal van 
2022 klaar. Sporthal en zwembad zullen 
dan door verenigingen en publiek in ge-
bruik worden genomen.

Een 3D impressie van hoe het horecagedeelte van Vie er over een paar maanden uitziet als de bouw klaar is.
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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

Vakloket Maatschappelijke Zorg
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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Terbruggen 16 - bouwen terrasoverkapping
Achterschouffert 6 - kappen 9 bomen
Heiveldplein 23 - plaatsen dakkapel achter-
zijde woning
Bleijerheiderstraat 46A - handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor atelier/
verkoopruimte
Prinses Margrietstraat 14 - dichtzetten balkon 
voor vergroten badkamer
Spekhofstraat 15 - plaatsen zonnepanelen op 
dak
Nievelsteenstraat (kadastraal perceel P1295) - 
kappen twee platanen
Van de Weijerstraat (kadastraal perceel 
H1431) - kappen esdoorn
Nummer II-straat (kadstraal perceel G4355) - 
kappen 1 Quercus robur
Adriaen Brouwerstraat (kadastraal perceel 
L1729) - kappen 4 Quercus cerris en 1 Quer-
cus frainetto
Grote Stegel 13 - kappen boom
Winselerhofstraat (kadastraal perceel A5343) 
- bouwen garage met kantoor
Bleijerheiderstraat 52 - verbouwen apotheek 
naar woning
Akerstraat 112 - kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Koninginnestraat 15 - vergroten woning door 
ophoging dak
Hoofdstraat 35 & 35A - legaliseren bestaande 
woning op begaande grond en verbouwen 
winkel naar levensloopbestendige woning be-
gaande grond
Locht 117 - plaatsen parcellocker tegen hui-
dige winkelwagenopvang
Bezwaar maken kan pas op moment van be-

sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Pastoor Spiertsstraat 19 - wijzigen entree en 
isoleren en stucen buitengevels
Eurenderstraat 24 - plaatsen erfafscheiding en 
wijzigen van bestemming ‘verkeer’ naar ‘wo-
nen’ 
Kerkraderstraat 51 - kappen den
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Besluit Wet Geluidhinder
Vaststelling hogere waarden Wet Geluidhinder 
in het kader van de vaststelling van Bestem-
mingsplan ‘Rolduckerveld’.  De ontwikkeling 
ligt (deels) binnen de wettelijke geluidzone 
van de Ailbertuslaan en de Roderlandbaan
Tegen het ontwerp bestemmingsplan Rolduc-
kerveld alsmede het daaraan verbonden ont-
werpbesluit Wet Geluidhinder is een zienswij-
ze ingebracht. In totaliteit zijn met betrekking 
tot beide procedures twee zienswijzen inge-
bracht. In de zienswijzen is niet inhoudelijk 
ingegaan op het ontwerpbesluit Wet Geluid-
hinder.
Mogelijkheid tot instellen beroep

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Rol-
duckerveld
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening de terinzagelegging van het op 26 
januari 2022 gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan Rolduckerveld bekend.

Het plangebied is gelegen in het oostelijk deel 
van Kerkrade, in de wijk Rolduckerveld. Het 
plangebied wordt globaal begrensd door de 
Roderlandbaan in het oosten, de Ailbertuslaan 
in het zuiden, de hoogbouwflats aan de Her-
togenlaan in het westen en de Directeur van 
der Mühlenlaan in het noorden. Het bestem-
mingsplan biedt de basis voor een herontwik-
keling van het gebied, waarbij de komende 
jaren in fases in totaal 455 woningen verou-
derde woningen en de Blijde Boodschapkerk 
worden gesloopt. Daar komen vervolgens 367 
woningen voor terug. Ook wordt de openbare 
ruimte opnieuw en kwalitatief hoogwaardig 
ingericht.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerp
Het bestemmingsplan is bij vaststelling ge-
wijzigd ten opzichte van het ontwerpbestem-
mingsplan. De wijzigingen zijn beschreven 
in een Nota van zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen, die onderdeel uitmaakt van het 
vaststellingsbesluit. De voornaamste wijziging 
betreft een andere invulling van het noorde-
lijk deel van het plangebied, waardoor onder 
meer:
• de afstanden tussen de nieuwe woningen en 

de bestaande woningen aanzienlijk groter 
zijn geworden;

• minder woningen worden gebouwd in het 
noordelijk deel van het plangebied (52 in 
plaats van 64);

• niet alleen (sociale) huurwoningen worden 
gebouwd, maar ook koopwoningen (meer 
differentiatie type woningen);

• de uitvoering van de woningen is gewijzigd 
en er wordt meer groen toegevoegd, waar-
door de woningen beter opgaan in de om-
geving.

Mogelijkheid tot instellen beroep

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.
Het bestemmingsplan kan ook digitaal worden 
ingezien via de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer is 
NL.IMRO.0928.BPRolduckerveld-Vg01.

Regelgeving
Mandaat-, volmacht- en machtiging regeling 
College Kerkrade 2022 - vaststelling
Mandaat-, volmacht- en machtiging regeling 
Burgemeester Kerkrade 2022 - vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Situatie in Oekraïne

Afgelopen week zijn we geconfronteerd met de harde werkelijkheid van een 
oorlog aan de grens van Europa, in Oekraïne. Dagelijks zien we de gruwelijke 
beelden, worden we diep geraakt door mensen die opeens vluchten voor hun 
eigen veiligheid. Dit laat ons ook in Kerkrade niet onberoerd. We spreken onze 
afschuw uit over deze daad van agressie. 
Vluchtelingen zijn welkom in Kerkrade, de gemeente gaat actief op zoek naar 
mogelijkheden.

Als gemeente zijn we dankbaar voor de initiatieven die in de samenleving 
ontstaan. En we proberen deze initiatieven met raad en daad terzijde te staan. 
We noemen het initiatief van Natasia Boom die met vele vrijwilligers spullen 
inzamelt en op dit moment met een heel konvooi op weg is naar de grens met 
Oekraïne om mensen daar te hulp te staan. Door de bereidheid van Kerkraadse 
burgers om woonruimte ter beschikking te stellen, bieden zij vluchtelingen 
ook een rit naar Kerkrade aan. Het GOC* draagt hier nadrukkelijk aan bij. 
Wij spreken onze dankbaarheid uit naar hen die op welke wijze dan ook be-
hulpzaam zijn om Oekraïners in deze donkere dagen terzijde te staan. Bent u 
een initiatiefnemer of wilt u graag een lokale actie ondersteunen? Kijk dan op 
www.kerkrade.nl/oekraine

Als symbolische steun is vandaag de Oekraïense vlag aan het raadhuis gehe-
sen. Samen met het Oranje comité wordt een vredesdienst voorbereid waar-
mee de Kerkraadse gemeenschap haar solidariteit betuigt met het Oekraïense 
volk. We hopen op recht, rede en vrede.

Gemeenteraad gemeente Kerkrade
College B&W gemeente Kerkrade

* GOC is het Geüniformeerden Ontmoetingscentrum, 
een groep van, voor, met en door veteranen en andere 
(voormalig) geüniformeerden en hun gezinsleden. 


