
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.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Verleende omgevingsvergunning
Seringenstraat 13 - plaatsen dakkapel voor-
zijde woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
Laurentiusstraat 43 – aanleg inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Nummer II-straat 154 - verwijderen asbest-
houdende bitumen en papier
Portbeemden 70 - verwijderen asbesthouden-
de bitumen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Hertogenlaan 29 - bouwwerk brandveilig ge-
bruiken voor verblijven van meer dan 50 per-
sonen 
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeente-
huis. 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
Voor: Gamma Kerkrade
Locatie: de Locht 44 K
Datum melding: 24 augustus 2021
Zaaknummer: 2021-206578

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Het verkopen van gasflessen voor camping/
barbecue gebruik.

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 inrichting 
van toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raad-
plegen via https://www.aimonline.nl
Informatie: RUD Zuid-Limburg
telefoon: + 31 43 389 78 12

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar-
schrift of zienswijze indienen.

Verkiezing Gemeenteraad 2022
Zitting van het centraal stembureau inzake be-
slissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijs-
ten en nummering

De voorzitter van het centraal stembureau 
voor de op woensdag 16 maart 2022 te hou-
den verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Kerkrade, maakt ingevolge arti-
kel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit bureau 
op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur, in 
het Raadhuis (Burgerzaal) in een openbare zit-
ting zal beslissen over

• de geldigheid van de ingeleverde kandida-
tenlijsten;

• het handhaven van de daarop voorkomende 
kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste 
aanduiding van een politieke groepering

• de nummering van de geldig verklaarde lijs-
ten en

• de geldigheid van de lijstencombinaties.

Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand 

onder verantwoordelijkheid van Team 

Communicatie & Marketing, Domein 

Bestuur.

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
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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 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

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

BEKENDMAKINGEN


