
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

Jongerenadviesraad Kerkrade offi cieel van start!

Uitstel plantdag Levensbomenbos en Levensbomenlaan Holzkuil

Onlangs werden in korte tijd alle 200 be-
schikbare bomen uit het Levensbomenbos 
en de Levensbomenlaan in gebied Holzkuil 
in Kerkrade Noord geadopteerd door in-
woners van Kerkrade. Aangegeven was dat 
de plantdag van deze bomen in november 

zou plaatsvinden. Helaas moet deze dag 
verplaatst worden naar november 2021.

Vanwege de huidige aangescherpte coro-
namaatregelen is het niet mogelijk om op 
een veilige en verantwoorde wijze een 
plantdag voor het Levensbomenbos en 
de Levensbomenlaan te organiseren. Veel 
adoptanten willen namelijk hun Levens-
boom graag zelf planten. 
Op die wijze komt de persoonlijke betrok-
kenheid tot zijn recht en niet alleen de le-
vensboom maar is ook de plantdag voor 
velen een bijzonder moment. Wethou-
der Tim Weijers (Openbare Ruimte): “We 
hechten veel waarde aan de grote emoti-

onele betrokkenheid van de adoptanten bij 
het Levensbomenbos. Uitvoering van dit 
project zonder de adoptanten er fysiek bij 
te kunnen betrekken, is voor ons daarom 
geen optie. Als gemeente respecteren we 
deze belangrijke uitgangspunten en stellen 
we daarom de plantdag met één jaar uit.” 

Alle adoptanten zijn door middel van 
een brief persoonlijk op de hoogte ge-
steld. De geadopteerde bomen blij-
ven op naam gereserveerd. Bent u een 
adoptant en heeft u nog vragen? Neem 
dan contact op met de gemeente via 
telefoonnummer: 14 045 of via e-mail: 
secretariaat_hammolenweg@kerkrade.nl

Vanaf deze week heeft Kerkrade een jon-
gerenadviesraad. Met het oprichten van de 
jongerenadviesraad wil de gemeente Kerk-
rade jongerenparticipatie in de gemeente 
stimuleren.

Het idee tot het oprichten van een Jongeren-
adviesraad is ontstaan uit het traject Spea-
king Minds, een samenwerkingsverband tus-
sen Save the Children, Defence for Children 
en Stimulansz. Speaking Minds was steeds 
gericht op het koppelen van jongeren aan 
gemeenten met als doel jongeren mee te la-
ten denken over armoede en schulden.

De jongeren die zitting hebben in deze raad 
zijn tussen de 12 en 26 jaar oud. 
Wethouder Wiermans ( Sociale zaken) : “De 
jongerenadviesraad zal binnen onze ge-
meente niet enkel advies gaan uitbrengen 
op het gebied van armoedebeleid, maar over 
een breed scala aan vraagstukken en nieuwe 
ontwikkelingen die er spelen binnen de ge-
meente. “

“Wij hechten bijzonder veel waarde aan een 
jeugdig perspectief om onze dienstverlening 
zo goed mogelijk te laten zijn en daar waar 
mogelijk te verbeteren. Met het oprichten 
van de Jongerenadviesraad streven we er-
naar de drempel tussen jongeren en het ge-
meentebestuur te verlagen”, aldus wethou-
der Jo Schlangen ( Jeugd en onderwijs). 

Jongeren krijgen dus een offi ciële stem rich-
ting het gemeentebestuur.
We doen dit onder het motto: ‘door jonge-
ren, met jongeren, voor jongeren’.
De gemeente trekt hier in gezamenlijkheid 
op met het Vista College, VMBO Holz en het 
welzijnswerk (Jeugd-en jongerenwerk) van 
Impuls. Juist door deze brede samenwerking 
kan de gemeente een brede groep jonge-
ren bereiken die via de Jongerenadviesraad 
Kerkrade actief kunnen meepraten in de 

vorming van beleid. Om de samenwerking 
te formaliseren zal er op een later tijdstip 
nog een convenant ondertekend worden dat 
deze samenwerking bekrachtigd.

De installatie van de Jongerenadviesraad 
had natuurlijk een feestelijke aangelegen-
heid moeten zijn. Echter, de nog altijd stren-
ge coronamaatregelen staan ons dit niet toe. 
Om deze reden is er voor gekozen de instal-
latie digitaal te laten plaatsvinden.

Om u een indruk te geven van de rol die de 
jongerenadviesraad gaat invullen binnen de 
gemeente hebben we betrokken partijen zelf 

aan het woord gelaten in een fi lmpje.
Ook is in een kort fi lmpje de Jongerenad-
viesraad Kerkrade offi cieel geïnstalleerd 
door wethouder Huub Wiermans en wet-
houder Jo Schlangen.

Beide fi lmpjes kunt u bekijken via onze 
website www.kerkrade.nl -> Wonen en 
Leven ->Actueel -> Nieuws.

Heeft u vragen of kent u jongeren die zelf 
graag in de Jongerenadviesraad Kerkrade 
zouden willen plaatsnemen? Neem dan 
contact op met  Frank Ramakers of Joep 
Heuts  via 14045.
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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

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.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Pastoor Vaessenstraat (kadastraal perceel 
H2039) - kappen Ginkgo biloba
Frans Erensstraat 16 – vergroten woning voor-
zijde voor stallen scootmobiel
Op de Knip 89 – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
Calbertsweg 161 - vergroten woning aan de 
voorzijde
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Verleende omgevingsvergunning
Gladiolenstraat (tegenover hnr. 153) - kappen 
Acer platanoides
Erensteinerstraat (kadastraal perceel G4212) - 

kappen acht sparren
Toupsbergstraat 35 - kappen berk
Valkenhuizerlaan (kadastraal perceel K2537) - 
kappen twee Quercus robur
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningsvrij
Winselerhofstraat 9 – plaatsen overkapping
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 4 november 2020 - vaststel-
ling

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met de 
Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en don-
derdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een 
afspraak kan gemaakt worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: het veranderen van inrichting
Locatie: T.C. Kerkrade '54, Parkstraat 1A, 6466 
BA Kerkrade
Datum melding: 22 oktober 2020
Zaaknummer: 2020-206482 
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- uitbreiden met een opblaasbare tennishal

De inrichting valt onder de werking van het Ac-
tiviteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichting moet 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.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift 
of zienswijze indienen.

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

BEKENDMAKINGEN

Mantelzorgcompliment kan weer worden aangevraagd

In de periode van 1 oktober tot 1 december 
2020 kan het mantelzorgcompliment weer 
worden aangevraagd. 

Mantelzorgers die reeds ingeschreven staan 
bij het Steunpunt voor Mantelzorgers heb-
ben in de laatste week van september een 
schriftelijk bewijs van inschrijving ontvan-
gen. 
Een kopie van dit bewijs dient u toe te voe-
gen aan de aanvraag voor het mantelzorg-
compliment 2020. 

Op de poster hieronder ziet u wanneer u 
hiervoor in aanmerking komt en hoe u dit 
mantelzorgcompliment kunt aanvragen. Let 
hierbij goed op de voorwaarden.

Aandacht voor elkaar

De coronacrisis is voor iedereen zwaar. 
Maar we kunnen veel voor elkaar doen. 
Een kort bezoekje aan de deur, een kaartje 
in de brievenbus, boodschappen voor el-
kaar doen, of een dagelijks telefoontje.   

Heb jij een goed idee waarmee je klaar staat 
voor anderen? Of wil je graag je verhaal 
vertellen? Ga naar aandachtvoorelkaar.nl 
of deel jouw ervaringen en ideeën met 
#aandachtvoorelkaar
#KirchroaVoorElkaar


