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Start pilot muziekproject op basisschool De Veldhof in Eygelshoven

Op 6 januari 2020 vond op de basisschool 
De Veldhof in Eygelshoven de start van de 
pilot “Meer harmonie in de samenleving” 
plaats. 

Op 11 scholen in Kerkrade, Brunssum en 
Landgraaf gaan de onderwijsstichting Mo-
vare en de muziekschool Kerkrade gedu-
rende het 1ste halfjaar van 2020 een proef 
draaien om structureel muziekonderwijs op 
de basisscholen te verzorgen. Alle kinderen 
van groep 1 t/m 8 krijgen dan wekelijks mu-
ziekonderwijs tijdens schooltijd. Als de pilot 
slaagt is het de bedoeling dat alle scholen 
in de drie gemeenten vanaf het schooljaar 
2021/2022 aan het muziekproject zullen 
gaan deelnemen. Om het project te starten 
en te begeleiden is er een stuurgroep opge-
richt waarin zitting hebben: de onderwijs-
stichting Movare, de stichting muziekschool, 
de onderwijswethouders Jo Schlangen (Kerk-
rade), Math Houben (Brunssum) en Alex 
Schiffelers (Landgraaf) en de muziekdeskun-
digen Guido Dieteren en Harrie Reumkens. 
Guido Dieteren is tevens ambassadeur van 
het project. 

Onlangs heeft de heer Math Ploum een bij-
zondere erkenning ontvangen vanwege zijn 
inspanningen voor alle sport in Kerkrade en 
zijn 60-jarig lidmaatschap van de Sportstich-
ting Kerkrade. 

Hij is benoemd tot erebestuurslid van de 
Sportstichting Kerkrade. Wethouder Jo 
Schlangen (Sport) mocht mede namens de 
Sportstichting  een oorkonde uitreiken aan de 
heer Ploum. 
De Sportstichting Kerkrade is een belangen-
behartiger van alle sport in de gemeente 
Kerkrade en kan gevraagd en ongevraagd 
advies over sport geven aan burgemeester en 
wethouders. 

De Sportstichting Kerkrade is mede-initia-
tiefnemer van het Lokaal Sportakkoord. Het 
Huis voor de Sport Limburg heeft daartoe in 
samenwerking met de gemeente en de initia-
tiefnemers een bijeenkomst georganiseerd op 
maandag 20 januari aanstaande in ‘t West-
hoes. Heb jij ideeën om nog meer mensen 
in Kerkrade aan het sporten en bewegen te 
krijgen? Wil jij je inzetten voor de toekomst 
van sport in Kerkrade? Of wil je als sportver-
eniging, aanbieder, school of maatschappe-
lijke organisatie een bijdrage leveren aan een 
gezond en vitaal Kerkrade? 
Kom dan naar de bijeenkomst en kijk op 
de website van Sportakkoord Kerkrade:  

https://hvdsl.nl/sportakkoord-kerkrade/

60 jarig bestuurslid Sportstichting Kerkrade
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 
uur, donderdag 08.30 – 19.00 uur en vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Een bezwaarschrift of
zienswijze indienen
Een bezwaarschrift/zienswijze moet
worden ondertekend en dient tenminste
te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c.  een omschrijving van de inhoud van de 

bekendmaking/de publicatie waartegen 
het bezwaar/de zienswijze is gericht;

d. de gronden van het bezwaar cq.
    een uiteenzetting van de zienswijzen.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn bereikbaar via Impuls,
via telefoonnummer 045-54 563 51

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

Per 1 januari 2020 is er in Zuid-Limburg één 
organisatie voor jeugdgezondheidszorg voor 
alle kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders: 
Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg. Dit is 
een onderdeel van de GGD Zuid Limburg.

Oude situatie
De 16 gemeenten in Zuid-Limburg vinden het 
belangrijk dat hun jeugdige inwoners gezond 
en veilig kunnen opgroeien. Zij zorgen ervoor 
dat ouders en kinderen op 25 locaties in heel 
Zuid-Limburg gebruik kunnen maken van 
jeugdgezondheidszorg. 
Voorheen konden ouders met hun kind van 0 
tot 4 jaar terecht bij Envida (Maastricht/Heu-
velland), Meander (Parkstad) of Zuyderland 

(Westelijke Mijnstreek). De GGD verzorgde de 
jeugdgezondheidszorg voor jeugd van 4 tot 18 
jaar. Per 1 januari 2020 is de hele jeugdgezond-
heidszorg voor 0 tot 18-jarigen ondergebracht 
bij de GGD.

Dezelfde medewerkers en locaties
Bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 
werken dezelfde medewerkers als bij de 
voormalige jeugdgezondheidszorgorganisaties. 
Ook de locaties zijn niet veranderd. 
De vaccinaties, de periodieke controles, de 
aanwezigheid van de jeugdgezondheidszorg 
op scholen, de ondersteuning die kinderen of 
ouders krijgen, het blijft allemaal doorlopen. 
Ook aan de toegang die ouders van kinderen 

tot 12 jaar hebben tot Mijn Kinddossier veran-
dert niets. 

Waarom één organisatie?
Voor ouders en kinderen is het fijner om bij de-
zelfde organisatie en bij dezelfde deskundigen 
één keer hun verhaal te vertellen. Omdat alle 
kinderen in een gezin onder hetzelfde team 
vallen, kan de jeugdgezondheidszorg nog beter 
gezinsgericht werken. 

Contactgegevens
Actuele contactgegevens staan op 
www.ggdzl.nl/adressenjgz/

Één organisatie voor jeugdgezondheidszorg

In het centrum van Kerkrade gelden vanaf  
1 januari 2020 de volgende wijzigingen op 
het gebied van parkeren.

- Gratis parkeren tijdens de koopavonden
 Op donderdag is het koopavond in het cen-

trum van Kerkrade. Vanaf 1 januari hoeft u 
op deze avond niet meer te betalen als u de 
auto in het centrum parkeert. In het cen-
trum geldt betaald parkeren van maandag 
tot en met zaterdag, van 09:00 – 18:00 uur.

- Parkeermogelijkheden met een gehandi-
captenparkeerkaart

 Houders van een gehandicaptenparkeer-
kaart, zowel als bestuurder als passagier, 
kunnen vanaf nu drie uur gratis parkeren 
in de parkeerzones in Kerkrade waar vooraf 

betalen geldt.Op de parkeerterreinen waar 
cameraparkeren van toepassing is, kan niet 
geparkeerd worden met een gehandicap-
tenparkeerkaart.

 Dit geldt voor parkeren in de hele ge-
meente. Dus ook buiten het centrum zoals 
bijvoorbeeld op de ventweg van de Kerk-
radersteenweg (bij GaiaZoo) en tijdens de 
zaterdagmarkt in Eygelshoven. 

 Naast de gehandicaptenparkeerkaart dient 
ook de blauwe schijf zichtbaar achter de 
voorruit neergelegd te worden, waarop 
de begintijd van het parkeren aangegeven 
dient te worden. 

- Mantelzorgersvignet
 Geregistreerde mantelzorgers kunnen on-

der bepaalde voorwaarden een parkeerver-

gunning aanvragen. Met dit zogenoemde 
mantelzorgersvignet kan tegen een gere-
duceerd tarief geparkeerd worden bij de 
woning van de persoon waaraan mantel-
zorg verleend wordt.  Voor meer informatie 
en/of het aanvraagformulier kunt u terecht 
op de website van de gemeente Kerkrade: 
https://www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/
parkeren-en-tarieven_3631/ 

Wijzigingen in parkeerbeleid Kerkrade

Deze informatie is bedoeld om u te attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
• Schovetweg 86 – legaliseren constructieve 

wijziging
• Parkstraat 1A – realiseren drie-baans polyes-

ter luchthal t.b.v. de tennisbanen
• Marjolein 5 – aanleggen alarminstallatie
• Gerard Doustraat 2 – vergroten woonhuis
• Diepenbrockstraat 4 – verbreden bestaande 

inrit
• Joseph Rietrastraat 31 – vervangen garage-

poort in kozijn
• Vinkerstraat 15 - plaatsen overkapping
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Besluiten verlenging beslistermijn
• Lichtenbergstraat – bouwen van een woning 

en aanleggen inrit
• Markt 47 – realiseren 4 appartementen op 

1e en 2e verdieping  

Verleende omgevingsvergunningen
• Langheckweg 24- handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening t.b.v. vestigen 
bedrijf

• Heerlenersteenweg 58 – kappen van 2  ber-
ken en 1 kers

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
• Nieuwstraat 144 – verwijderen asbesthou-

dende golfplaten
• Terbruggen 23 – verwijderen asbesthouden-

de teerlaag
• Vroenstraat 17C – verwijderen asbesthou-

dende leien, borstwering en kozijnpaneel
• Van Gronsveldstraat 116 – verwijderen as-

besthoudende lijmlaag

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken be-
treffende omgevingsvergunningen en sloop-
meldingen liggen, na telefonische afspraak, 
ook ter inzage in het stadskantoor bij de vak-
balie Bouwen, Wonen, Leefmilieu.  

Vastgestelde verordeningen
Verordening elektronische kennisgeving ge-
meente Kerkrade
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 
Kerkrade 2020
Tarievennota 2020/belastingverordeningen en 
beleidsregels 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Kerkrade 2020

Verordeningen en beleidsregels zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal en liggen 
gedurende 6 weken ter inzage bij het informa-
tiecentrum in het stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN


