
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 
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Sanering onbeveiligde spoorwegovergangen Kerkrade stap dichterbij

Aannemer Strukton heeft de opdracht ge-
gund gekregen voor het sluiten van de on-
beveiligde overweg aan de Torenstraat in 
Eygelshoven. Op de plaats waar nu nog de 
NABO (niet actief beveiligde overweg) ligt, 
wordt een voetgangerstunnel aangelegd. 

Strukton gaat nu aan de slag met het ont-
werp en de voorbereidingen voor de bouw 
van een nieuwe tunnel aan de Torenstraat.

Aandacht voor mens en milieu
De opdracht die ProRail hierin aan Struk-
ton heeft meegegeven, is dat niet alleen het 
ontwerp voor de ondertunneling goed moet 
zijn, maar dat daarnaast ook de realisatie 
van het project goed en zorgvuldig georga-
niseerd moet zijn, met aandacht en respect 
voor belanghebbenden, natuur en omge-
ving. 
Daarbij is rekening gehouden met de op-
merkingen die de deelnemers tijdens de in-
loopavond in Eygelshoven op 28 mei 2019 
hebben ingebracht.

Planning
Het streven is dat de ondertunneling in de 
zomer van 2022 wordt gerealiseerd, onder 

voorbehoud van planning en uitvoerings-
mogelijkheden. ProRail voert op dit moment 
gedetailleerd overleg met aannemer Struk-
ton over de wijze waarop, en de omstan-
digheden waaronder, dit werk in de zomer 
van 2022 gerealiseerd kan worden. Strukton 
werkt het uiteindelijke ontwerp en werkplan 
uit en legt dat voor aan ProRail ter goedkeu-
ring, dit proces vindt plaats in de zomer- en 
herfstperiode van dit jaar. Zodra groen licht 
kan worden gegeven op ontwerp en werk-
methodiek berichten wij u daarover.

Overweg Meuserstraat
Daarnaast zijn ProRail en de gemeente sa-
men bezig met de aanpak van de onbevei-
ligde spoorwegovergang aan de Meuser-
straat in Haanrade, richting het Wormdal. 
Bij het zoeken naar een alternatief is niet 
alleen gekeken naar bereikbaarheid, maar 
ook naar mogelijkheden die zo min moge-
lijk overlast voor de omwonenden en zo min 
mogelijk belasting van het natuurgebied tot 
gevolg zullen hebben. Hieruit kwam één op-
tie naar voren.  
Momenteel wordt het definitieve ontwerp 
afgerond, waarbij de verderop gelegen be-
staande veetunnel zal worden opgewaar-

deerd naar een voetgangerstunnel die ook 
voor onderhoudsvoertuigen te gebruiken is. 

De gemeente wil het Wormdal en het gebied 
bij Baalsbruggen beter toegankelijk maken 
voor wandelaars. Op dit moment wordt met 
enkele grondeigenaren overlegd hoe dat het 
best kan worden gerealiseerd. 
Het afronden van het ontwerp van de tun-
nel en de bijhorende wandelpaden en het 
doorlopen van alle daarvoor benodigde ge-
meentelijke procedures zal medio decem-
ber 2021 zijn afgerond. De werkzaamheden 
aan deze tunnel zijn ook gepland voor de 
zomerperiode van 2022.

Samenwerking
Gemeente Kerkrade en ProRail werken 
nauw samen als het gaat om het saneren van 
de twee onbeveiligde spoorwegovergangen. 
In oktober 2018 zijn we gezamenlijk gestart 
met een onderzoek van de aanpak van deze 
overwegen in Kerkrade. Samen werken we 
aan het veiliger maken van de spoorinfra-
structuur en het behouden en verder ont-
wikkelen van recreatieve verbindingen naar 
de prachtige omliggende groen- en natuur-
gebieden.

Vanaf 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op 
kleine plastic flessen frisdrank en water. Dit 
bevordert het hergebruik van plastic flessen 
en helpt zwerfafval te verminderen.

U betaalt dit statiegeld bij de aankoop van het 
flesje en krijgt het terug als u het flesje weer 
inlevert bij een innamepunt. Voor grote fles-
sen werkt dit al langer zo. 
Het statiegeld op grote flessen blijft hetzelfde, 

namelijk € 0,25 per fles.

Hoe herken ik een statiegeldfles?
Vanaf 1 juli 2021 kunt u grote én kleine sta-
tiegeldflessen herkennen aan dit logo (de 
kleur kan verschillen):

Niet meer in de PMD-zak
Dat betekent dat als u dit logo ziet op een 
fles(je), u de fles niet moet afvoeren via het 
PMD-afval, maar kunt inleveren bij een in-
namepunt. 

Overgang van oud naar nieuw
U kunt deze flesjes nu al in de winkel tegen-
komen. Ook wanneer u in juni een flesje met 
het statiegeldlogo koopt, betaalt u dus al sta-
tiegeld. Andersom kan het ook voorkomen 
dat u ná 1 juli nog een tijdje flesjes zonder 
logo tegenkomt. Dat heeft te maken met de 
overgangsperiode. 

Waarom statiegeld op kleine flesjes?
Zo kunnen we zwerfafval beter voorko-
men. We willen natuurlijk niet dat er flesjes 
op straat of in de vrije natuur belanden. Fles-
jes die worden ingeleverd worden gerecycled 
en opnieuw gebruikt. 

Voor meer informatie kunt u terecht op  
www.statiegeldnederland.nl 

Nu ook statiegeld op kleine plastic flesjes
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Koninklijke Onderscheiding 
voor de heer Ritterbeeks

De heer J.G. (Jo) Ritterbeeks (62 jaar) 
ontving op zaterdag 12 juni uit handen 
van mevrouw Petra Dassen-Housen, bur-
gemeester van Kerkrade, een Koninklijke 
Onderscheiding vanwege zijn jarenlange 
inzet als vrijwilliger bij twee verschillende 
Kerkraadse sportverenigingen. Ruim twin-
tig jaar inzet bij voetbalvereniging KVC 
Oranje en maar liefst 42 jaar bij hengel-
sportvereniging (HSV) Ons Genoegen.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

De uitreiking vond in besloten kring plaats 
ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan 
van HSV Ons Genoegen. 

De heer Ritterbeeks is al 42 jaar als vrijwil-
liger actief bij HSV Ons Genoegen. In 1978 
begon hij als bestuurslid. Vervolgens was 
hij van 1985 tot 1992 jeugdcommissiebe-
geleider. Sinds 1992 vervult hij de rol van 
penningmeester. Momenteel is hij ook ver-

antwoordelijk voor het water- en visstrand-
beheer. De heer Ritterbeeks staat binnen 
HSV Ons Genoegen bekend als iemand 
die zeer veel toewijding en betrokkenheid 
toont in zijn werk. Collega-bestuursleden 
kunnen altijd een beroep doen op zijn 
hulpvaardigheid of advies.

Ook is de heer Ritterbeeks sinds 2000 vrij-
williger bij KVC Oranje. Als oud-speler is 
hij op die manier altijd verbonden gebleven 
aan de vereniging. 
Van 2000 tot 2019 maakte hij deel uit van 
de toernooicommissie. Daarnaast vervulde 
hij van 2005 tot 2012 de rol van bestuurslid 
jeugdzaken. In 2012 werd de heer Ritter-
beeks voetbaltechnisch coördinator. Deze 
functie oefent hij nog steeds uit bij de ver-
eniging. 
Hij heeft een groot hart voor de jeugd en 
doet er alles aan om de jeugd aan het voet-
ballen te krijgen en te houden. Ook binnen 
KVC Oranje staat de heer Ritterbeeks be-
kend om zijn betrokkenheid en toewijding. 

Zomerschool Kerkrade 2021 groeit door!

Goed nieuws! 
Ook dit jaar gaat de Zomerschool Kerkrade 
weer van start. Dat betekent dat kinderen 
tussen de 7 en 12 jaar zich helemaal kunnen 
uitleven met activiteiten zoals zingen, koken, 
sporten, dansen, fotograferen, mediteren, le-
zen en nog veel meer. 

De Zomerschool is een initiatief van Jean- 
Philippe Rieu in samenwerking met  
Vitale (Lim)burgers, Zuyd Hogeschool, VISTA  
College, de gemeente Kerkrade, Stichting  
Movare en enthousiaste vrijwilligers en pro-
fessionals.
Vanaf 26 juli  worden er gedurende 5 we-
ken activiteiten georganiseerd bij de scholen  
Arcadia en St. Jan Baptist in Kerkrade. 
Bovendien groeit Zomerschool Kerkrade. 
Door het succes van de afgelopen jaren, de 
samenwerking tussen partners en de buurt 
zal ‘Zomerschool Kerkrade’ dit jaar ook gaan 
plaatsvinden in de herfstvakantie. 

Gezond in alle opzichten
Een heel team van vrijwilligers en professio-
nals zet zich in om de kinderen een onverge-

telijke, leerzame en gezonde tijd te bezorgen. 
Het motto van Zomerschool Kerkrade is dan 
ook: ‘We zijn veel mooier dan we denken dat 
we zijn’. Kinderen ondernemen samen allerlei 
activiteiten die gezond zijn in alle opzichten.

Aanmelden
Aanmelden kan nu al, ook voor de herfstva-
kantie. 
Ga naar www.zomerschool-kerkrade.nl en 
vul het aanmeldformulier in. De plekken zijn 
beperkt, dus zorg dat je er op tijd bij bent! 
Het programma is elke dag tussen 9.00 en 
15.00 uur en kinderen nemen minimaal één 
week deel. Een week ontdekken en ervaren 
kost €75 per kind. Deelname aan meerdere 
weken is mogelijk, mits hiervoor ruimte is. 

Deze activiteit komt ook in aanmerking voor 
een vergoeding via Stichting Leergeld. Meer 
informatie hierover is terug te vinden op het 
aanmeldformulier.

Voor meer informatie en eventuele vra-
gen over het inschrijven kunt u mailen naar  
aanmelden@zomerschool-kerkrade.nl

Geslaagde Dag van de Minibieb

Op maandag 21 juni 2021 zullen de  
Eurode-burgemeesters, de heer Benjamin 
Fadavian uit Herzogenrath en mevrouw Petra  
Dassen uit Kerkrade, weer samen beschik-
baar zijn voor de 'Eurodianen' tijdens het 
Eurode spreekuur tussen 16.00 en 17.00 uur.

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath heb-
ben tijdens dit spreekuur de gelegenheid  om 
grensoverschrijdende onderwerpen persoon-
lijk met de burgemeesters te bespreken. 
Aanmelden kan via info@eurode.eu of tele-
fonisch door vanuit Duitsland te bellen naar 
0049-2406 999-020 of vanuit Nederland 
naar 045-5639390.

Locatie: 
Eurode Business Center ( EBC), Eurode-park 
1, Kerkrade/Herzogenrath  
2e verdieping, kamer C203
Tijd:  16.00 – 17.00 uur.

Kerkrade kijkt terug op een geslaagde 'Dag 
van de Minibieb' die op zaterdag 5 juni 
plaatsvond. 
De deelnemers gingen per fiets via een spe-
ciaal uitgezet parcours langs acht Minibiebs 
in de gemeente. 

Wethouder Jo Schlangen, kinderburgemees-
ter Hidde Sieler en organisator Marleen  
Fischer waren de eersten die vanuit het Stads-
park op pad gingen.
Marleen Fischer kijkt terug op een geslaagde 
dag. “We hebben veel kinderen blij kunnen 
maken met een mooi leescadeautje. Heel fijn 
dat de wethouder en de kinderburgemeester 
samen met mij de opening wilden verzorgen. 
Het doel van de dag is behaald: de Minibiebs 
onder de aandacht brengen bij zoveel moge-
lijk mensen. 
Met de Minibiebs zorgen we ervoor dat le-
zen op een laagdrempelige manier toegan-
kelijk is voor iedereen.” 

De route blijft beschikbaar via bijgaande QR-
code. Op elk van de acht Minibiebs hangt 
ook een QR code waarmee je de route kunt 
downloaden op je telefoon.

 Hoe werkt de Minibieb? 
* Neem een boek en / of geef een boek

* De Minibieb is gratis
* De Minibieb is voor  
iedereen 
* Het is niet verplicht 
om een boek terug te 
geven als je een boek 
meeneemt

Eurode spreekuur
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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:
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
Zonstraat 33 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen restaurant
Dr. Ariënsstraat (thv. hnr. 11) – kappen Tilia cor-
data
Lodewijk van Deysselstraat (thv. hnr. 33) - kap-
pen Catalpa Bignioides
Wiebachstraat 77C – plaatsen nieuwe  handels-
reclame
Kloosterraderstraat 25 – wijzigen van tijdelijk (5 
jaar) verleende vergunning van 19.02.2021 door 
toevoegen van huisvesting voor mbo studenten 
en verhogen aantal units van 20 naar 30 stuks 
voor de doelgroep ‘young professionals’
Poyckstraat 40 – aanleggen inrit
Bernard Pothaststraat 35 – vergroten bestaande 
dakkapel
Singelweg 5 – tijdelijk (2 jaar) plaatsen van vier 
units voor kinderopvang
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Calbertsweg 131 – plaatsen overkapping
Kapelaan Lochtmanstraat 10  – plaatsen contai-
nerberging in voortuin

Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Calbertsweg 131  – plaatsen overkapping
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Petrus Dorrstraat 9 – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor verlengen be-
staande carport
Ambachtsstraat 1 – realiseren wintertuin op 
dakterras
Bosveldstraat 32 – bouwen garage met kelder
Lichtenbergstraat 23 – plaatsen dakkapel aan 
achterzijde woning
Wiebachstraat (kadastrale percelen M525, 
M526 & M527) – aanbrengen gevelelementen 
en reclame
Churchilllaan 1 – realiseren wintertuin
Melchiorstraat 7 – verbreden bestaande inrit
Barbarastraat 13 – kappen Plataan
Gadiotstraat 22 – plaatsen erfafscheiding
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Elbereveldstraat 372 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
St. Pieterstraat 145 – verwijderen asbesthou-
dende golfplaten
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieube-
heer
Voor: Restaurant Meteora 
Locatie: Zonstraat 33
Datum melding: 14 mei 2021
Zaaknummer: 2021-203844
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- starten restaurant

De inrichting valt onder de werking van het Ac-
tiviteitenbesluit 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 raadple-
gen via https://www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12

Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze in-
dienen of maken van bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. In ver-
band met de Coronacrisis dient een afspraak 
gemaakt te worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via  
14 045.

BEKENDMAKINGEN

Afgelopen donderdag, 10 juni, 
heeft kinderburgemeester Hidde 
Sieler een Martin Buber FAN-
boekje van burgemeester Dassen 
in ontvangst mogen nemen. 

Hij mocht toen vertellen waarom 
hij fan is van Het Martin Buber. 
Hidde: “Ik ben fan omdat je bij 
Het Martin Buber niet alleen les 
krijgt in een schoolgebouw, maar 
overal in de stad. Je leert bijvoor-
beeld over de natuur in GaiaZoo, 

over techniek in het Discovery 
Museum en ga zo maar door. Dat 
is super!” 

Naderhand heeft Hidde nog vier 
FANboekjes overhandigd aan in-
woners van Kerkrade die elk op 
hun eigen manier fan zijn van Het 
Martin Buber. Het is de bedoeling 
dat deze FANboekjes als een lo-
pend vuurtje door Kerkrade gaan! 
Heb jij al een FANboekje in han-
den gehad? 

FAN van het Martin BuberExpositie WIJ…
doorbreken de cirkel van geweld

Van 3 juni tot 24 juni is de gratis 
buitenexpositie genaamd ‘WIJ…
doorbreken de cirkel van ge-
weld’ te zien in Parkstad, op het 
van Grunsvenplein in Heerlen. 

Meer dan 25 gemeenten en re-
gio’s zetten deze landelijke ex-
positie in om huiselijk geweld en 
kindermishandeling in hun regio 
bespreekbaar te maken. 
De 28 getoonde portretten laten 
zien dat iedereen een rol kan 
spelen in het bespreekbaar ma-
ken van huiselijk geweld en kin-
dermishandeling. Dit kan soms 
net dat steuntje in de rug te zijn 
waardoor die persoon zelf de 
stap kan zetten om de cirkel van 
geweld te doorbreken.

HulpApp
Eén van deze portretten was vrij-
dag 4 juni ook te zien in Kerkrade 

tijdens de weekmarkt. 
Wethouder Leo Jongen (Welzijn, 
Maatschappelijke Zorg) bezocht 
de markt en sprak hier met erva-
ringsdeskundige Stephanie Ley-
enaar van Stichting 'De juiste 
schakel'. Zij heeft met behulp 
van het programma ‘Geweld 
hoort nergens thuis’ de HulpApp 
ontwikkeld. 

HulpApp is een app voor be-
trokkenen van huiselijk geweld. 
Deze nieuwe applicatie helpt 
burgers sneller in contact te ko-
men met ondersteuning in de ei-
gen gemeente.
Wethouder Jongen heeft samen 
met Stephanie Leyenaar de app 
onder de aandacht gebracht bij 
de inwoners van Kerkrade. 

Meer informatie is te vinden op 
www.hulpapp.nl


