Stadsjournaal

Hallo, iech kom mieng sjtem oesbringe!
“Hallo, iech kom mieng sjtem oesbringe!”
recht, maak er gebruik van!
Deze zin zult u de komende weken vaak
voorbij horen (en zien) komen als het gaat U kunt vervroegd stemmen op 14 en 15
om de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
maart in vier stembureaus in de stad. Dit zijn
’t Patronaat, ’t Westhoes, HuB Kerkrade en
Ook in ons filmpje, dat u misschien al ergens het Socio-Project.
van kende…
Op 16 maart zijn alle stembureaus open.
Nog niet gezien?
Ga dan naar kerkrade.nl/sjtem of scan de Informatie over de verkiezingen
QR-code.
De komende weken laten we u zien op welke
partijen u kunt stemmen, waar zij voor staan
Drie dagen stemmen
en wat hun plannen voor Kerkrade zijn. Dit
Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor doen we met behulp van filmpjes en met de
de gemeenteraadsverkiezingen. Op die da- Verkiezingskrant die begin maart bij u wordt
gen kunt u met het uitbrengen van uw stem bezorgd.
meebeslissen welke richting de gemeente de Ook informeren we u over waar u kunt stemkomende vier jaar op gaat. Stemmen is een men, wat u hiervoor nodig heeft en wat u kunt

doen als u bijvoorbeeld
geen stempas heeft gekregen. Deze informatie vindt u terug in ons
Stadsjournaal, via onze
social mediakanalen en
op onze website:
kerkrade.nl/verkiezingen
Bijzondere stemlocaties
Speciaal dit jaar is dat u kunt stemmen
in GaiaZOO en in het Parkstad Limburg
Stadion.
Op deze locaties hebben we een verrassing voor u in petto. Benieuwd? Kijk dan op
kerkrade.nl/verkiezingen of houd onze berichtgeving in de gaten.

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.

De razende reporters kregen een anonieme tip:
wethouder Schlangen functie elders?

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

Ze zijn op onderzoek uitgegaan en
vertellen hoe het echt zit! Scan de
QR-code voor een video-verslag.
*Spoiler alert*
Denk je nu: ‘Zou dit het verlossende
bericht uit Den Haag zijn?’ Dat is het
(nog) niet, we wachten nog steeds in
spanning af.

We weten dat het Ministerie van
Onderwijs de plannen voor Het
Martin Buber heeft gelezen, want
de inspecteur van het onderwijs
heeft Het Martin Buber team uitgenodigd voor een gesprek. Het Buber
team kreeg de kans om de plannen
inhoudelijk toe te lichten en vragen
te beantwoorden. Dat gesprek heeft

inmiddels plaatsgevonden en is goed
verlopen.
En, om niks aan het toeval over te
laten ging het Buber team naar Wittem en om ‘de Woesj’ te brengen.
Met wat hulp van ‘boven’ moet het
lukken. Volwaardig voortgezet openbaar onderwijs in Kerkrade!

www.kerkrade.nl

Vrijwilligerswerk, iets voor jou?

Uitgave
16 februari 2022

Adresgegevens
Werken als vrijwilliger kan een echte verrijking van je leven zijn. Je leert nieuwe
mensen kennen, helpt anderen, je hebt een
zinvolle besteding van je tijd en jouw hulp
wordt ontzettend gewaardeerd.
In Nederland zetten veel mensen zich vrijwillig in voor hun medemens en de maatschappij. Ook in Kerkrade is menig vrijwilliger actief, maar er zijn nog vele nieuwe
vrijwilligers nodig! Ook iets voor jou? Wil
je meedoen?
Kijk dan eens bij de vacaturebank van de
vrijwilligerscentrale:
www.vrijwilligerswerkparkstad.nl/
vacaturebank/

Of loop eens binnen bij een van onderstaande wijkpunten voor een vrijblijvend
gesprek

Wijkpunt Socioproject
Terbruggen 16, 6471 JV Eygelshoven
Vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur

Wijkpunt Sjevemet Hoes
St. Pieterstraat 1-3, 6463 CP Kerkrade
Maandag en woensdag van 9:00 tot 12:00
uur

Enkele voorbeelden van actuele vrijwilligersfuncties zijn: vrijwilliger Speeltuin
Westhoes, vrijwilliger bezorger Seniorbledsje in de buurt Holz, Rolduckerveld en
Chevremont

Wijkpunt ’t Westhoes
Anemonenstraat 16, 6466 SZ Kerkrade
Maandag: 10.00 – 12.00 uur
Dinsdag: 10.00 – 12.00 uur
Donderdag: 10.00 – 12.00 uur

Wie ontvangt een tegemoetkoming?
Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zullen dit bedrag automatisch krijgen
van gemeenten. Inwoners met een laag
inkomen, bijvoorbeeld: inwoners met een
AOW zonder aanvullend pensioen of zelfstandigen met een laag inkomen kunnen
een aanvraag bij de gemeente gaan indienen.

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.

Wijkpunt Kling Nullet
Maria Gorettiplein 24, 6462 XB Kerkrade
Donderdag van 9:00 tot 12:00 uur

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

Vertraging uitbetaling tegemoetkoming energielasten
voor inwoners met een laag inkomen
Eind vorig jaar heeft het ministerie van
Sociale Zaken bekend gemaakt dat de rijksoverheid gaat helpen met het betalen van
de energielasten in 2022. Inwoners met
een laag inkomen ontvangen een bijdrage
van ongeveer 200 euro.

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

Uitbetaling vertraagd
Het streven van de rijksoverheid is om in
het 1e kwartaal 2022 de tegemoetkoming
door de gemeenten te laten uitbetalen.
Voor het uitbetalen van de tegemoetkoming
moet de overheid regels vaststellen. Deze
regels zijn vertraagd, hierdoor kan de tegemoetkoming in maart of misschien zelfs pas
in april uitbetaald worden.

gels van het ministerie.”

Wethouder Wiermans: “Wij willen deze tegemoetkoming zo snel mogelijk uitbetalen
aan de inwoners die deze bijdrage hard nodig hebben. Daar heeft de gemeente Kerkrade alle voorbereidingen al voor getroffen.
Maar helaas moeten wij wachten op de re-

GeldWijzerWinkel
Heeft u financiële problemen of vragen?
Schakel dan de hulp in van de GeldWijzerWinkel, gelegen aan het Martin Buberplein
21 in Kerkrade.
Website: www.geldwijzerwinkel.nl

Meer informatie volgt
Zodra meer bekend is informeert de overheid alle inwoners. De gemeente Kerkrade
zal haar inwoners ook informeren via de
gemeentelijke kanalen. Houd het stadjournaal, website en social media van de gemeente in de gaten.

Openingstijden
Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur,
donderdag 08.30 – 19.00 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

Zorgen voor een ander, zoals een partner, kinder, ouder of bekende, kan op sommige
momenten (te) zwaar zijn. Dan kun je een meedenker inschakelen. Een meedenker

Spreekuur maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur

zoekt samen met jou naar oplossingen die jou ontlasten, die je dierbare ten goede
komen en die passend zijn voor jullie situatie.

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16
Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur

BEKENDMAKINGEN
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
Leeuwerikstraat 7 - bouwen garage
Teutelebroekstraat
(kadastraal
perceel
G4893) - bouwen woning
Firenschatstraat 14 (kadastraal perceel
A6396) - bouwen loods
St. Hubertuslaan 72 - aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-

sluitvorming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Locht 68C- uitbreiden bestaande bedrijfsgebouw
Gaiaboulevard 1 - bouwen loopbrug en shelter voor bezoekers met inkijk Taiga Volière
GaiaZOO
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Spekhofstraat 15 - voornemen verlenen vergunning bouwwerk brandveilig gebruiken
voor gebruik van 3 leslokalen en daarmee
verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

personen jonger dan 12 jaar
Mogelijkheid tot indienen zienswijze
Verleende omgevingsvergunning
Kaalheidersteenweg 254 - realiseren aanbouw
Hemeling 13 - plaatsen dakkapel voorzijde
woning
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.

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

