
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

Let op voor websites die diensten van de gemeente ‘verkopen’

Een afspraak maken of een uittreksel aanvra-
gen? Regel dit direct bij de gemeente en niet 
via een website van een andere partij. 

Wij ontvangen vaak klachten van inwoners die 
online zijn opgelicht bij het maken van een af-
spraak of bestellen van een uittreksel. Er zijn 
verschillende websites die hulp aanbieden bij 
het regelen of aanvragen van dingen bij de ge-
meente, hier moet u dan extra voor betalen. 

Gemeente Kerkrade werkt niet samen met 
deze websites. 

Trap er niet in
Ziet u een website die aangeeft dat zij een af-
spraak bij de gemeente of een document van 
de gemeente voor u kunnen regelen? Trap er 
niet in! 
Deze websites en online loketten vragen om 
gevoelige persoonlijke informatie en geld voor 

het maken van een afspraak bij de gemeente. Of 
ze vragen veel geld voor een uittreksel of akte. 

Een afspraak maken bij gemeente Kerkrade 
is altijd gratis. Documenten zoals uittreksels, 
een paspoort of rijbewijs kunt u gewoon 
zelf bij de gemeente aanvragen. Dit kan op  
www.kerkrade.nl/onlineregelen of door te 
bellen met 14 045. Net zo makkelijk en veel 
goedkoper.

Samen Tegen Eenzaamheid

“Eenzaamheid is een thema dat in de gemeente Kerkrade hoog op de agenda staat en 
daarom steunen wij ook de campagne van de Provincie Limburg om samen de strijd tegen 
eenzaamheid aan te gaan", aldus wethouder Jongen (Wmo).

"Ook en vooral in tijden van corona kunnen mensen er voor elkaar zijn en kun je met een 
klein gebaar het verschil maken!”

#SamenTegenEenzaamheid
#AandachtVoorElkaar
#KirchroaVoorElkaar

Wie
bel
jij?

E�e
Bellen

Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl

Kijk eens om je heen en bel ook eens iemand 
die alleen is.

Deel jouw gebaar via  #SamenTegenEenzaamheid

Ik bel 
 elke dag 
  met mijn 
     opa. 
  Dan is hij 
    even niet
     alleen.

Gemeente gesloten op 
maandag 15 en 

dinsdag 16 februari

Op maandag 15 en dinsdag 16 februari zijn 
alle gemeentelijke kantoren gesloten.

De burgerlijke stand is op maandag 15 febru-
ari aanstaande enkel geopend tussen 09.00 
en 10.00 uur voor aangifte van overlijden en 
geboorte.

GGD Zuid-Limburg opent 
priklocatie in Kerkrade

Woensdag 10 februari opent de GGD Zuid-
Limburg een vaccinatielocatie in de Rodahal. 
Deze locatie telt straks twaalf vaccinatielijnen, 
waar met een maximale bezetting op z’n minst 
1000 prikken per dag gezet kunnen worden.

De Rodahal is straks bereikbaar voor automobi-
listen, fietsers en voetgangers en is 7 dagen per 
week geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. De 
gemeente Kerkrade treft verkeersmaatregelen 
zodat dit voor zo min mogelijk (verkeers)over-
last zal zorgen.

Parkeergelegenheid
Om de bezoekers van de priklocatie voldoende 
parkeergelegenheid te bieden komt de parkeer-
plaats op het Europaplein volledig ter beschik-
king van deze bezoekers. Ook de parkeerplaat-
sen in de J.S. Bachstraat en het Theaterplein 
zullen als het nodig is hiervoor ingezet worden.
Daarnaast zal rondom de Rodahal wordt één-
richtingsverkeer ingevoerd om de verkeersstro-
men zo goed mogelijk te kunnen afwikkelen.

Informatie
Buurtbewoners rondom de Rodahal ontvangen 
over deze maatregelen een flyer met uitgebreide 
informatie over de verkeersmaatregelen. 
Mochten er nog vragen zijn dan kan contact op-
genomen worden met de gemeente via telefoon-
nummer 14-045 of gemeentehuis@kerkrade.nl
Meer informatie over het vaccin of het vacci- 
natieprogramma is terug te vinden op  
www.ggdzl.nl/coronavirus
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In december 2020 werd bekend dat het 
Kerkraadse project SUPERLOCAL – Super 
Circular Estate in Bleijerheide winnaar was 
geworden van The innovation in Politics 
Award 2020 in de categorie ‘Ecology’. 
 
Na het winnen van de prijs was het wachten 
op de daadwerkelijke award. Deze kwam in 
de loop van december naar Kerkrade. On-

langs brachten verantwoordelijk wethouder 
Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Open-
bare Ruimte/Wonen) en bestuurder Wilfried 
Stribos van HEEMwonen een werkbezoek 
aan SUPERLOCAL en gingen ze met de 
award op de foto voor de Feniks-3, de UIA-
proefwoningen. 
 
Met de prijzen wil The Innovation in Politics 

Institute het politieke werk in Europa erken-
nen en ondersteunen. Ieder jaar wordt er 
een jury samengesteld om te beslissen wie 
de prijs wint. Dit keer waren er 1058 jury-
leden uit 47 landen. Vanuit 22 landen kreeg 
het project 389 keer het commentaar ‘uitste-
kende inzending’.
 
SUPERLOCAL – Super Circular Estate
In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide 
worden zo veel mogelijk materialen van 
voormalige hoogbouwflats gebruikt voor 
de bouw van nieuwe woningen en de aan-
leg van de openbare ruimte. Er komen 130 
nieuwe betaalbare huurwoningen, een ge-

meenschappelijke ruimte voor bewoners en 
omwonenden en een waterkringloop die re-
genwater opvangt en zuivert. 
SUPERLOCAL is een circulair bouwproject 
dat in het teken van duurzaamheid en be-
wonersparticipatie staat. Projectpartners 
zijn: HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, 
IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven 
Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, 
Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hoge-
school, Veras, gemeente Landgraaf en ge-
meente Brunssum.
 
Meer info op www.superlocal.eu

Award voor winnen The Innovation in Politics 2020

HIP@HuB nu ook digitaal 

Het Historisch Informatie Punt in de  
HuB.Kerkrade, een samenwerking tussen 
het gemeentelijk archief en Bibliotheek  
Kerkrade, biedt u vanaf heden ook online  
lezingen gratis aan.

Dit keer is het thema van de lezing ‘Kleine 
geschiedenissen, grote verhalen’. 

Stamboomonderzoek: hoe pak je dat aan? 
Een introductie door archivaris Diane 
Smeets-Habets om vervolgens zelf mee aan 
de slag te gaan. De lezing is de vinden op 

www.bibliotheekkerkrade.nl 
Vanwege de coronamaatregelen vervallen  
de reguliere spreekuren van HIP@HuB tot  
nader bericht. Voor vragen kunt u contact  
opnemen via 14 045 contact opnemen of  
via gemeentehuis@kerkrade.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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

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 overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Rolduckerstraat (t.h.v. hnr. 100) (kadastraal per-
ceel G3401) – kappen Ailanthus
Langs spoor (omgeving Chevremont) locatie met 
kadastrale percelen G2944 & G4758 – kappen 
29 bomen
Sint Hubertusstraat 25 – kappen boom
Schifferheidestraat 7 – kappen 28 bomen
Sophiastraat 28 – kappen boom
Abtenlaan 54 – aanleggen inrit
Nico Ploumstraat 12 – tijdelijk (5 jaar) handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het 
vestigen van buurtpunt
Uilstraat 5 – bouwen garage en overkapping
Papaverplein (kadastraal perceel D10185) en 
Salviaplein (kadastraal perceel D10183) – kap-
pen 7 bomen
Meuserstraat 38 – bouwen aanbouw voor op-
slag
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning
Kapellaan 1 – handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor wijzigen kantoor naar wo-
ning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Heerlenersteenweg (kadastrale percelen K2536 
en K24579) – kappen 1 eik, 4 esdoorns en 7 es-
sen
Papaverplein (kadastraal perceel D10185) en 
Salviaplein (kadastraal perceel D10183) – kap-

pen 7 bomen
Zonstraat (kadastraal perceel G3301) – kappen 
2 Metasequoia
Esdoornstraat (kadastraal perceel G2628) – kap-
pen kastanje
Bernard Pothaststraat (kadastraal perceel 
L2047) – kappen 1 Linde
Wackersstraat (kadastraal perceel N2799) – 
kappen es
Singelweg (kadastraal perceel A4080) – kappen 
esdoorn
Heyendallaan 82 – kappen Amerikaanse eik
Adriaen Brouwerstraat (kadastraal perceel 
L1729) – kappen 2 Quercus cerris
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G2668) – 
kappen 2 Carpinus
Petrus Dorrstraat (kadastraal perceel K2513) – 
kappen 5 st. Alnus
Martin Luther Kingstraat (kadastraal perceel 
N2536) – kappen eik
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. In ver-
band met de Coronacrisis is dit geopend op 
dinsdag en donderdagochtend van 8.30 uur tot 
12.00 uur. Een afspraak kan gemaakt worden 
door een mail te sturen naar gemeentehuis@
kerkrade.nl

Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht
Voorwaarden waaronder is toegestaan dat kiezer 
bij volmacht stemt bij Tweede Kamerverkiezin-
gen op woensdag 17 maart 2021.  
Nadere inlichtingen: Burgerplein telefoon: 14 045

Openbare kennisgeving stemmen met kiezers-
pas
Voorwaarden waaronder is toegestaan dat kiezer 
zijn stemt uitbrengt in willekeurig stembureau 

in Nederland bij Tweede Kamerverkiezingen op 
woensdag 17 maart 2021.  
Nadere inlichtingen: Burgerplein 
telefoon: 14 045

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Roda J.C. Ring 2 K – melding op grond van 8.41 
lid 4 Wet milieubeheer
Voor: veranderen inrichting 
Datum melding: 25 december 2020
Zaaknummer: 2020-207675
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- overname van Space Jump Kerkrade door 
Jumpsquare Kerkrade B.V.

Hopelerweg 250 – melding op grond van 8.41 
lid 4 Wet milieubeheer
Voor: veranderen inrichting Eagle Simrax B.V. 
Datum melding: 26 januari 2021
Zaaknummer: 2021-201234
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- het in gebruik nemen van 2 nieuwe proefstan-
den

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. 
Dit betekent dat de inrichtingen moeten voldoen 
aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en 
de ministeriële regeling die op de inrichting 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
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is 
niet mogelijk.
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

BEKENDMAKINGEN

Aankondiging marktuitvraag windenergie Parkstad-Zuid

De gemeenten in de regio Parkstad Limburg 
willen in 2040 energieneutraal zijn. De ge-
meenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld 
zetten daarom nu een volgende stap in het 
project Windenergie Parkstad-Zuid. 

Zij vragen marktpartijen en energiecoöpe-
raties om binnen de door de gemeenten 
gestelde randvoorwaarden, met plannen te 
komen voor de ontwikkeling van windpro-
jecten in Parkstad-Zuid. 
Zij nodigen geïnteresseerde partijen uit voor 
een digitale informatiebijeenkomst over de 
uitvraag van het project ‘Windenergie Park-
stad-Zuid’ op donderdag 25 februari 2021 
van 14.00 uur tot 15.30 uur. 

Externe partijen kunnen een concreet voor-
stel indienen op basis van de uitvraag. De 
uitvraag wordt op 22 februari gepubliceerd 
op www.windenergieparkstad.nl en is ook 
via de gemeentelijke websites te benaderen. 

De procedure in het kort 
• 22 februari: publicatie uitvraag project 

Windenergie Parkstad-Zuid 
• 25 februari: informatiebijeenkomst 
• 15 maart: vooraanmelding initiatief (ver-

plicht voor deelname aan vervolgproce-
dure) 

• 23 april: indienen concept plannen 
• 30 juli: indienen definitieve plannen 

In de procedure wordt gebruikt gemaakt van 
een deskundigenpanel dat de plannen van 
advies voorziet en de colleges van b&w ad-
viseert over de definitieve plannen. 

Programma en aanmelden 
Op 25 februari a.s. lichten wij de uitvraag 
voor het project Windenergie Parkstad-Zuid 
toe en is er de mogelijkheid tot het stellen 
van vragen. Door de coronamaatregelen is 

het niet mogelijk om elkaar op locatie te ont-
moeten. Daarom organiseren we een ple-
naire online bijeenkomst. Deelnemen kan 
via een computer, tablet of smartphone met 
internetverbinding. 

Tot slot 
Op de website www.windenergieparkstad.nl 
vindt u meer informatie over het project en 
het proces tot nu toe. 
Als u vragen hebt, dan kunt u contact opne-
men via info@windenergieparkstad.nl

Wilt u deelnemen? 
Schrijf u dan uiterlijk dinsdag 23 februari 
2021 in via 
www.windenergieparkstad.nl/uitvraag/
Wanneer? 
Donderdag 25 februari 2021 van 14.00 
uur tot 15.30 uur. 
Hoe? 
Digitaal. U ontvangt na uw aanmelding 
een e-mail met informatie om aan de  
digitale bijeenkomst deel te nemen.


