
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

Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar stap voor stap meer ruimte. Dit kan alleen als iedereen zich aan de maatregelen tegen het coronavirus 
blijft houden.

Voorzichtigheid blijft geboden. Meer informatie over Kerkrade en het coronavirus via de website van de gemeente: www.kerkrade.nl/coronavirus
#sterktekirchroa

Corona update 

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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 tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma-vrij: 8.30 - 12.00 uur
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

De studiezaal van het gemeentelijk archief 
is tot 1 juni 2020 gesloten.

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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite https://zoek.officielebekend-
makingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Hammolenweg 7 – verbouwen voormalig 
klooster tot zorgwoningen
Kaffebergsweg 23 – kappen 6 bomen
Gerarda-Gracht 4 – aanleggen inrit
Nassaustraat 110 – verplaatsen garage en inrit
Diepenbrockstraat 1 – kappen boom
Kremerstraat – realiseren woning
Loysonstraat 53 – kappen boom
Pensionaatstraat 37 – plaatsen leiboomcon-
structies als erfafscheiding
Van Beethovenstraat 53 – kappen boom
Wijngaardsberg – realiseren opslagloods
Uilstraat 5 – plaatsen carport
Spoorzoeker 59 – plaatsen tuinhuisje
Tichelstraat 45 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Hammolenweg 24 – gedeeltelijk verhogen 
schutting

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Buiten behandeling laten aanvraag
Op de Kamp 3 – plaatsen overkapping 
Spoorzoeker 43 – plaatsen luifel boven voor-
deur
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning
Valkenhuizerlaan en Oranjeplein - Wijzigen 
van reeds verleende omgevingsvergunning 
voor plaatsen toiletunits
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Klarenanstelerweg 2 – Mexma Food B.V. Da-
tum melding: 14 april 2020. Zaaknummer: 
2020-202758.
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
-  huren van een loods
Waterschapsbedrijf Limburg, perceel kadas-
traal bekend gemeente Kerkrade sectie F num-
mer 5572. Datum melding: 21 februari 2020. 
Zaaknummer: 2020-201766.
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- behandeling van stedelijk afvalwater.

De inrichtingen vallen onder de werking van 
het Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activiteiten-
besluit en de ministeriële regeling die op de 
inrichting van toepassing zijn. Voor meer infor-
matie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl. of contact opnemen 
met de RUD Zuid-Limburg, via telefoonnum-
mer 043 - 389 78 12.
Geen mogelijkheid van bezwaar of indienen 
zienswijze.

Gemeentelijke regelgeving
Vaststelling Noodverordening COVID-19 vei-
ligheidsregio Zuid-Limburg van 1 mei 2020

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

Vanwege de Corona-crisis is het tot nader be-
richt niet mogelijk om de stukken te komen in-
zien in het gemeentehuis. U kunt telefonisch 
of per mail aan gemeentehuis@kerkrade.nl ver-
zoeken om toezending van de stukken

BEKENDMAKINGEN

Gemeente gesloten tijdens Hemelvaart

Op donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn alle gemeentelijke kantoren gesloten vanwege Hemelvaart.

De burgerlijke stand is op zaterdag 23 mei enkel geopend tussen 09.00 -10.00 uur voor aangifte van overlijden en geboorte.


