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Geen precario- en reclamebelasting voor ondernemers over 2020

Als het aan de gemeenteraad en het college 
van Kerkrade ligt, betalen ondernemers in 
Kerkrade over 2020 geen precario- en recla-
mebelasting. 

Op dinsdag 5 januari heeft het college groen 
licht gegeven en op woensdag 27 januari 
aanstaande neemt de gemeenteraad hierover 
een besluit. 

“Veel ondernemers hebben het door corona 
erg zwaar. Daarom zoeken we naar mogelijk-
heden om hen tegemoet te komen. Natuur-
lijk zijn er al landelijke en regionale regelin-
gen, maar we willen zoveel mogelijk doen. 
In 2020 is al besloten om de precario voor 
horeca-ondernemers met een terras in twee 
fasen te verlagen naar € 0. 

Eind december heeft de raad het college  
gevraagd om het voorstel uit te werken om de 
hele precario- en reclamebelasting over 2020 
terug te betalen aan ondernemers. Uiteraard 
hebben we hier graag gehoor aan gegeven”, 
aldus wethouder Huub Wiermans (Centrum-
management). 

In februari 2021 krijgen de betreffende onder-
nemers een aangepaste aanslag over 2020. 
Men krijgt dan ofwel het verschuldigde be-
drag terug of het wordt verrekend als er nog 
belastingbedragen open staan waarvan de 
vervaldatum verstreken is. 

Precario- en reclamebelasting 2021
Wethouder Bert Bejas (Financiën):  
“De gemeente wacht de ontwikkelingen de 
komende maanden af voordat precario- en 
reclamebelasting wordt geheven over 2021. 
Ondernemers krijgen in februari van de 
BsGW geen aanslag hiervoor.
In juni neemt de gemeenteraad een besluit 
over hoe wordt omgegaan met deze belastin-
gen in 2021.” 

Kloostervleugel Pannesheide maakt plaats voor groen gebied

Het gebied Kloosterpark in Bleijerheide 
krijgt een groene impuls. Gemeente Kerkra-
de wil de kloostervleugel van het voormalig 
Klooster Pannesheide aankopen, slopen en 
het gebied als park gaan inrichten. 

Met de eigenaar is inmiddels overeenstem-
ming bereikt over de verkoop van het ge-
bouw en het omliggende terrein. 
De monumentale kapel, die nog steeds in 
gebruik is, zal behouden blijven. Samen met 
omwonenden wordt gekeken naar de pre-
cieze invulling van het inrichtingsplan.

Lange voorgeschiedenis
In 2003 is binnen het plangebied Klooster-
park een woningbouwplan ontwikkeld voor 
het terrein van het voormalige pensionaat 
Bleijerheide. De herontwikkeling van de 
voormalige kloostervleugel was een onder-
deel van dit plan. In samenspraak met de 
eigenaar, de provincie Limburg en de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is jaren-
lang gezocht naar een passende herbestem-
ming voor het monumentale pand. Dit heeft 
niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Uitstraling van de buurt
Ondanks alle maatregelen die zijn getroffen, 
komt de kloostervleugel steeds meer in ver-
val en dit heeft zijn weerslag op de uitstra-
ling van de buurt. Daarom is besloten over 
te gaan tot sloop. 

Wethouder Weijers (Ruimtelijke Ordening 
en Openbare Ruimte): “De kloostervleu-
gel vormt geen fraai aanzicht meer voor de 
buurt. In de loop der jaren zijn ook de in-
zichten veranderd over de invulling van het 
gebied. De bewoners zijn meer gebaat bij 
een groene omgeving dan bij een stedelijke 
verdichting. Vandaar dat nu gekozen wordt 
om het gebied als park in te richten. De  
inbreng van omwonenden bij het invullen 
van de plannen vinden wij als gemeente erg 
belangrijk. Zij weten immers het beste wat 
nodig is voor een fijne leefomgeving.”

Vooruitblik
De gemeente zal voor de sloop een om-
gevingsvergunning aanvragen. Vooraf zal  
advies worden ingewonnen over de plan-
nen bij de Monumentencommissie en bij 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook 
zal verder onderzoek moeten plaatsvinden 
om de sloop verantwoord te kunnen laten 
uitvoeren. 
Naar verwachting zal eind 2021 het gehele 
proces van voorbereiding zijn afgerond en 
kan de sloop van de kloostervleugel worden 
uitgevoerd. 

De kloostervleugel van het voormalig Klooster Pannesheide
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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
Kleingraverstraat 148 - uitbreiden woning
Kloosterraderstraat 25 - tijdelijk verruimen ge-
bruik pand voor young professionals
Nieuwenhagerweg 77 - met twee jaar verlengen 
tijdelijke vergunning voor tijdelijk aanbrengen 
windbreekgaas aan bestaande erfafscheiding
Kaalheidersteenweg (kadastrale percelen 
A5830, A5831, A5346 en H2523) – kappen 30 
bomen
Tunnelweg 86 - tijdelijk (60 maanden) plaatsen 
van woonunit

Kremerstraat 33 - verbreden bestaande inrit (ge-
legen tussen huisnr. 33 en 35)
Maar 16 - plaatsen voorzetwand (gedeeltelijk 
voor bestaande voorgevel) en realiseren carport
Wijngracht (kadastrale percelen E6651 en 
E6652) – aanbrengen keerconstructie
Melchiorstraat (kadastraal perceel G3206) – 
aanleggen inrit
Kaalheidersteenweg 31 - realiseren kachelpijp 
aan nieuw te bouwen aanbouw
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Buiten behandeling laten aanvraag omgevings-
vergunning
van Ederenstraat 2 - dicht maken balkon
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Brandtstraat 9 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor bouwen tuinhuis
Kohlbergsgracht 8 - aanleggen inrit
Grote Stegel 24 - aanleggen inrit
Kaardebol 11 - aanleggen inrit
Akkerheide 19 - vervangen aluminium kozijnen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

2021~Ontmoet, beleef en doe mee!

Kerkrade in verbinding

Kerkrade in verbinding; onder deze noemer 
treedt het college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Kerkrade in de maand ja-
nuari in verbinding met haar inwoners. Kerkrade 
geeft hiermee een alternatieve invulling aan de 
nieuwjaarsreceptie die wegens corona niet kan 
doorgaan.

‘Coronaproof’ in verbinding
Alle collegeleden treden in de maand januari op 
verschillende momenten en verschillende manie-
ren met de inwoners in verbinding. Dit gebeurt 
vanzelfsprekend passend binnen de geldende 
coronamaatregelen. Zo wordt er bijvoorbeeld 
met een inwoner van een seniorencomplex een 
gesprek via het raam georganiseerd, vindt er een 
digitaal gesprek plaats met betrokkenen van Be-
leef Kerkrade, en roept burgemeester Dassen in-
woners van Kerkrade via een vlog op van zich 
te laten horen wanneer ze iemand kennen die 
in deze tijd net dat beetje extra aandacht kan 
gebruiken. Deze inwoners worden dan in de 
maand januari door de burgemeester gebeld. 
Maar ook een digitaal gesprek met ondernemers 
en een gezonde proost met leerlingen van onze 
basisscholen staan onder andere op de planning 
in deze maand van de verbinding. Burgemeester 
Dassen: “De wens die we tijdens deze maand 
van de verbinding met onze inwoners delen is 
'Ontmoet, beleef en doe mee!' een wens die ons 
verlangen voor 2021 uitstraalt. We hopen elkaar 
in het nieuwe jaar immers weer volop te kunnen 
ontmoeten, Kerkrade te kunnen beleven en sa-
men mee te kunnen doen met al het mooie dat 
onze stad te bieden heeft.”

Aftrap op 1 januari
Afgelopen vrijdag, 1 januari, vond de aftrap van 

‘Kerkrade in verbinding’ plaats. Collegeleden 
hebben tussen 12.00 en 15.00 uur inwoners van 
Kerkrade gebeld om ze een gelukkig en gezond 
nieuwjaar toe te wensen. Tijdens elk gesprek 
hebben ze een telefoonnummer van een an-
dere inwoner van Kerkrade gevraagd en zo een 
‘telefoonketen’ gevormd waarbij 'Kerkrade in 
 verbinding' op de eerste dag van het nieuwe jaar 
al vorm heeft gekregen. De gedachte achter deze 
telefoonketen was dat er in Kerkrade ook best wel 
wat inwoners zijn die minder digitaal toeganke-
lijk zijn en in deze tijd eigenlijk alleen telefonisch 
met iemand in contact kunnen treden. 

Inwoners in verbinding met elkaar
Om ‘Kerkrade in verbinding’ meer te laten zijn 
dan alleen de digitale ontmoetingen met college-
leden, gaat de gemeente Kerkrade haar inwoners 
oproepen hun ideeën voor verbinding in januari 
met elkaar te delen op social media onder vermel-
ding van #KerkradeInVerbinding.  Burgemeester 
Dassen: “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat 
de traditionele nieuwjaarsreceptie wegens de nu 
geldende coronamaatregelen niet door kan gaan, 
maar met het idee ‘Kerkrade in verbinding’ willen 
wij als bestuur in elk geval coronaproof met onze 
inwoners in verbinding treden om ze een geluk-
kig en gezond nieuwjaar te wensen. Onze hoop 
is dat onze inwoners het stokje overnemen en 
ook met elkaar in verbinding treden door mooie 
initiatieven, hoe klein ook, met elkaar te delen. 
Samen kunnen we de maand van de verbinding 
vormgeven en elkaar een hart onder de riem ste-
ken in deze tijd."

Same zieë – het initiatief van soprano Janine Kit-
zen
Een eerste #KerkradeInVerbinding initiatief is op 

1 januari al gelanceerd. Soprano Janine Kitzen 
presenteerde bij de start van 2021 het lied Same 
zieë, een cover van Samen zijn van Willeke Al-
berti, maar dan in het Kerkraads dialect. Janine 
heeft in dit bizarre jaar niet stilgezeten. “Ik heb 
optredens verzorgd bij mensen thuis die het in 
deze tijd zwaar hadden. Geen volle zalen, maar 
wel veel voldoening. Ik heb weer eens gemerkt 
hoe wezenlijk muziek is, zeker ook in deze  
coronatijden waarin zo ontzettend veel mensen 
door een diep dal gaan",  aldus Janine. Het liedje 
Same zieë heeft Janine opgenomen voor het vijf-
tigjarige huwelijk van haar ouders, een mijlpaal 
die haar familie door het coronavirus niet in sa-
menzijn kon vieren. Janine: “Same zieë bied ik 
aan als een cadeautje aan iedereen in onze stad, 
met daarbij een oproep en verlangen naar samen 
zijn…Kerkrade in verbinding!” De primeur van 
de videoclip - met beelden en opnames vanuit 
Kerkrade – is op nieuwjaarsdag via de social  
media kanalen van Beleef Kerkrade gelanceerd.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

In Nederland gebruiken veel overheidsorganisa-
ties jouw gegevens. Het gaat om gegevens van 
burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. 
Het is dus belangrijk dat al die gegevens klop-
pen. 

Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet 
deze snel worden hersteld. Het nieuwe 

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) 
kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de 
organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, 
bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke or-
ganisatie iemand moet zijn.  Daarom is er vanaf 
nu het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties . 

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/mfo  
Op de website staan drie formulieren: voor bur-
gers, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties. 
Die kunnen daarmee online een melding doen. 

Het MFO is telefonisch bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via 088 
900 1000 (lokaal tarief). 


