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Vitaal Kerkrade reikt eerste certificaten uit

Aankondiging nieuwjaarsbijeenkomst 2022

Ouderen vanaf 65 jaar reizen gratis met Omnibuzz
 naar vaccinatielocatie voor boosterprik

De eerste tien deelnemers van het program-
ma Vitaal Kerkrade hebben met succes de 
training afgerond. 

Zij ontvingen in het Flexiforum een certificaat 
als bewijs van deelname en een fruitmand. 
Re-integratie consulente Peggy Ras-Senden 
van de gemeente Kerkrade was één van de 
begeleiders: “Het was mooi om de deelne-
mers te zien groeien. Een ieder heeft op zijn 
of haar manier de nodige vooruitgang ge-
boekt.” 
Vitaal Kerkrade maakt deel uit van het groot-
schalige gezondheids- en vitaliteitsproject Vie 
- Leven in beweging. Het doel is om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in twaalf 
weken dichter bij participatie aan de samen-
leving te brengen. Dat kan zijn in de vorm 
van betaald werk als ook op het gebied van 
vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld mantelzorg. 
De deelnemers worden getraind op vier 
hoofdonderdelen: vitaliteit, bewegen, voe-
ding en participatie. De trainingen vinden 
plaats op dinsdag en donderdag. Eerst een uur 
theorie gevolgd door een uur bewegen. Roger 
Franck (56) was één van de deelnemers. 

“Vitaal Kerkrade heeft mijn leven een boost 
gegeven”, zegt hij. “Het sociale contact met 
de andere deelnemers, ervaringen uitwisse-
len, heeft mij goed gedaan. Ik doe best veel 
alleen en wil nu in groepsverband gaan spor-
ten, de gemeente gaat me daarbij helpen. We 
zoeken naar iets dat goed bij me past.”  

De brede opzet van het programma spreekt 
Franck bijzonder aan. “Aanvankelijk dacht 
ik dat we iedere week uitsluitend over werk 
zouden praten, maar het tegendeel bleek 
waar. Er was veel variatie in onderwerpkeuze 
en het bewegen zorgde ook voor afwisseling. 
Al snel verheugde ik me wekelijks op de af-
spraken. De meiden van de gemeente, Peggy 
en Kelly, deden het ook super. Jammer dat het 
programma is afgelopen.” 

Roger Franck kampt met hartproblemen en 
zou het liefst in de toekomst enkele uren vrij-
willigerswerk of betaald werk (verkoop) willen 
verrichten. “Ik kom graag onder de mensen 
en wil nog iets bijdragen aan de maatschap-
pij. Daarnaast is wat extra geld ook welkom, 
want een bijstandsuitkering is geen vetpot”, 
zegt hij.

In 2022 zijn drie terugkomdagen gepland. 
Peggy Ras-Senden: “We bespreken dan waar 
de deelnemers op dat moment staan. Hoe ver 
zijn ze in het realiseren van hun persoonlijke 
doelen? Wat is er eventueel nog aanvullend 
nodig? Hoe kunnen wij als gemeente nog on-
dersteuning bieden?” Vanwege corona is het 
vooralsnog onduidelijk wanneer in 2022 de 
volgende groepen van start gaan.

Roger Franck (midden) heeft succesvol het programma Vitaal Kerkrade afgerond.

Ook 2022 starten we anders dan we gewend zijn. 
Er zal geen traditionele nieuwjaarsreceptie in het 
Raadhuis zijn. 

Wel nodigen we alle inwoners van Kerkrade uit om  
1 januari zo veel mogelijk te genieten van ons 
prachtige buitengebied. Bij twee locaties in Kerkra-
de bent u op nieuwjaarsdag van harte welkom voor 
het overbrengen van de nieuwjaarswensen onder 
het genot van een warme chocomel of glühwein. 
De bijeenkomst op beide locaties vindt buiten 
plaats. Uiteraard onder de geldende coronaregels.

Burgemeester en wethouders zijn op onderstaan-
de locaties aanwezig:
Brasserie Nieuw Ehrenstein
Tussen 13.00 en 15.00 uur trakteren wij u ‘to go’ 
graag op een kop koffie, thee of warme choco-
melk. Waar: buiten bij Brasserie Nieuw Ehrenstein, 
Nieuw-Erensteinerweg 5.

By Iris
Van 15.00–17.00 uur bieden wij u ‘to go’ een glüh-
wein aan. Waar: buiten By Iris, Hammolenweg 7C. 
U vindt alle informatie op 
kerkrade.nl/nieuwjaarsbijeenkomst

Gezegende kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2022

BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS WENSEN U 

Ouderen vanaf 65 jaar kunnen sinds  
1 december 2021 weer gratis reizen naar 
de locatie waar ze terecht kunnen voor hun 
boosterprik. 

Ook als zij geen Omnibuzz-pas hebben. Dit 
hebben de 30 deelnemende gemeenten aan 
de GR Omnibuzz besloten. 
Niet-klanten kunnen hun rit rechtstreeks  

regelen door contact op te nemen met ritre-
servering van Omnibuzz, telefoonnummer  
0900 – 0699.
Kijk voor meer informatie op omnibuzz.nl



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 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De 
digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Spoorzoeker 13 - plaatsen erfafscheiding
Callistusstraat 29 - wijzigen bestaande 
garagedak in zadeldak
Tunnelweg 92 - kappen Robinia pseudoacacia
Meinweidestraat (kadastraal perceel L1933) - 
kappen 3 Ulmus Columella
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Anselderlaan 27 - constructief herstellen woning
Kaalheidersteenweg 192 - verbreden bestaande 
inrit
Tunnelweg 92 - kappen Robinia pseudoacacia
Debijestraat 2 - aanleggen inrit
Kremerstraat 108 - verbreden bestaande inrit
Gravenweg 22 - verbreden bestaande inrit
Gravenweg 28 - verbreden bestaande inrit
Gravenweg 50 - aanleggen 2e inrit
Gravenweg 58 - verbreden bestaande inrit
Prins Bernhardstraat 31 - handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening voor realiseren 
kapsalon/pedicure in bestaand bijgebouw
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Burg. Savelberglaan 165 - 
verwijderen asbesthoudend buismateriaal
Oude Schachtstraat 24 - 
verwijderen asbesthoudend dakbeschot
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 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
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet 
milieubeheer
Voor: het veranderen van een inrichting
Locatie:  Plalloy MTD B.V Mercuriusstraat 2
Datum melding: 23 november 2021
Zaaknummer: 2021-208615
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- beëindigen activiteiten aan de Mercuriusstraat 4

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 raadplegen via https://www.aimonline.
nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: 
+ 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of 
maken van bezwaar

Regelgeving
- Vaststelling nieuw opstellingsplan annex 
vlekkenplan voor de wekelijks op zaterdag te 
houden warenmarkt Eygelshoven;
- Vaststelling nieuw opstellingsplan annex 
vlekkenplan voor de wekelijks op vrijdag te 
houden warenmarkt Kerkrade-Centrum;
- Wijziging van het branchepatroon voor 
de markt Eygelshoven, waarbij het aantal te 
verlenen vergunningen tot het innemen van een 
vaste standplaats in de branche AGF voor de 
warenmarkt Eygelshoven is verminderd van 5 
naar 4;
- Beperking van de branches met toegang tot 
innemen standplaats in de zogeheten snackrij.

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

BEKENDMAKINGEN
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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

De 'Sterrenteams' van de Buurtkamer Gracht 
en Buurtkamer Westhoes/Heilust

Op 7 december was het de nationale 
‘Dag van de Vrijwilliger’.
 
Een jaarlijks terugkerend moment waarbij wordt 
stilgestaan hoe belangrijk de vrijwilligers in onze 
maatschappij zijn. Ook in onze gemeente zetten 
zich dagelijks veel mensen belangeloos in voor 
de Kerkraadse gemeenschap. Ieder jaar wordt 
door de gemeente Kerkrade, in samenwerking 
met Impuls, een specifieke groep eruit gelicht 
en in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn dit zelfs 
twee groepen: de vrijwilligers van Buurtkamer 
Gracht en van Buurtkamer Westhoes/Heilust.

Wethouder Leo Jongen (Vrijwilligersbeleid) 
heeft beide groepen vrijwilligers verrast met 
een beeldje en een bloemetje. De beeldjes 
‘Dank aan ons Sterrenteam’ werden door de 
wethouder overhandigd aan Bettina Hummel 
van de buurtkamer Westhoes/Heilust en aan 
Kitty Crombach van de buurtkamer Gracht.

Brieven van de belastingdienst en andere officiële 
instanties, rekeningen en aanmaningen, afspraken 
voor zorg, scholing of sollicitaties... Het is vaak 
veel, ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. En hoe 
kun je dat allemaal betalen?! Een meedenker helpt 
om het overzicht terug te krijgen.


