
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

Blijf sporten en bewegen tijdens en na corona

Door de coronamaatregelen sporten en be-
wegen mensen minder dan voorheen. Voor 
veel mensen, jong en oud, is het in deze bij-
zondere tijden lastig om in beweging te blij-
ven of te sporten. Een op de tien sportende 
Nederlanders is zelfs helemaal gestopt. De 
gemeente Kerkrade en de Sportstichting 
Kerkrade vinden het verdwijnen van opties 
om te bewegen zorgwekkend. 

Wethouder Jo Schlangen (Sport): “Het wordt 
ons vaak makkelijk gemaakt om niet te be-
wegen. Zeker nu we veelal thuis verblijven 
en thuiswerken, is de kans op bewegen nog 
minder. In deze coronaperiode zijn nog 
geen goede oplossingen gevonden om dat 
gemis op te vangen. De knauw op onze ge-
zondheid is groter dan we hadden gedacht.” 
Toine Ruiters (Sportstichting Kerkrade) vult 
aan: “Daarnaast verdwijnt nu ook vaak de 
motivatie om het na het opheffen van de co-
ronamaatregelen weer te beginnen met be-
wegen. De conditie raakt te ver achterop om 
straks weer de draad op te pakken.”
Het belang en de meerwaarde van ongeor-
ganiseerd sporten in deze coronatijd is jam-
mer genoeg te weinig zichtbaar, zeker met 
het oog op het weer gaan sporten in club- of 
verenigingsverband, zodra dat weer moge-
lijk wordt. Een klein beetje bewegen heeft al 
een groot effect, iets is namelijk altijd beter 

dan niets. Dat je door voldoende te bewe-
gen gezond, fi t en vrolijk kan blijven, dat 
wisten we al. De kans op overgewicht, hoge 
bloeddruk, hart- en vaatzieken, longklach-
ten, depressie, suikerziekte en vele andere 
chronische ziekten wordt door bewegen en 
sporten stukken kleiner. 

Mogelijkheden
Maar er zijn, rekening houdend met de co-
ronamaatregelen, mogelijkheden binnen de 
gemeente Kerkrade aanwezig om op een on-
gedwongen manier voldoende te bewegen. 

• Zoek bijvoorbeeld een wandelmaatje om 
de prachtige wandelroutes in en rondom 
Kerkrade te ontdekken. Kijk op de website 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

• In Kerkrade zijn 2 fi tness parken gelegen 
die vrij toegankelijk zijn. De eerste is ge-
legen langs de Roderlandbaan, de tweede 
tegenover kasteel Erenstein. 

• Verder zijn er in Parkstad verschillende 
mountainbike routes te vinden op de web-
site www.mozl.nl/routes

• Kerkrade beschikt over 45 speelplekken 
verspreid over de verschillende wijken

 o Oost 1 (Oost-Zuid) 11 speelplekken met
   61 speeltoestellen

 o Oost 2 (Oost-Noord) 10 speelplekken
    met 69 speeltoestellen

 o Noord 6 speelplekken met 36 speel-
    toestellen

 o West 6 speelplekken met 32 speel-
    toestellen

De speelplekken zijn openbaar en dus te 
allen tijde te gebruiken om te spelen en te 
bewegen.

Daarnaast zijn er websites met informatie 
over sporten tijdens corona en videofrag-
menten met thuisoefeningen. 
Kijk hiervoor in de online versie van dit arti-
kel op www.kerkrade.nl/nieuws

Na corona
Zoals aangegeven, door het gemis aan be-
weging nu, ontbreekt straks de motivatie om 
weer te beginnen. De noodzaak om op de 
een of andere manier te blijven bewegen is 
daarom groot. Zodat na corona niet alleen 
het sporten weer opgepakt kan worden maar 
ook het gemis aan sociale contacten opge-
lost kan worden.

BsGW verstuurt belastingaanslagen in tweede helft van februari

In de tweede helft van februari ontvangt u 
van BsGW de belastingaanslag voor 2021. 
Dit is een gecombineerd aanslagbiljet voor 
de gemeentelijke belastingen en de water-
schapsbelastingen. 

Bent u aangemeld bij MijnOverheid.nl ? 
Dan ontvangt u geen papieren aanslagbiljet 
per post, maar een bericht in uw berichten-
box op MijnOverheid. Houd deze daarom 
goed in de gaten. 

Het aanslagbiljet ziet er anders uit
Het aanslagbiljet is vernieuwd en ziet er dit 

jaar anders uit dan u gewend bent. De kleur 
en de indeling van de informatie zijn veran-
derd. 

Op de voorkant van het nieuwe biljet krijgt u 
in één eenvoudig overzicht antwoord op de 
volgende vragen:
• Hoeveel belasting moet ik betalen in 

2021?
• Voor welke datum moet het bedrag bij 

BsGW zijn?
• Hoe kan ik het bedrag makkelijk betalen?

Op de achterkant van het biljet vindt u extra 
informatie over het totaalbedrag dat u moet 
betalen. Zo staat er welke gegevens zijn ge-
bruikt om de verschillende belastingen te 
berekenen.

Meer inzicht met de Lokale lastenmeter
Bij uw aanslagbiljet ontvangt u ook 
informatie over de Lokale Lastenmeter, 
kerkrade.lokalelastenmeter.nl Dit is een di-
gitaal hulpmiddel waarmee u snel inzicht 
krijgt in uw gemeentelijke belastingen. 

Vragen over uw aanslagbiljet of moeite met 
(op tijd)  betalen? 
Neem dan contact op met BsGW. Dit kan 
door in te loggen via uw persoonlijke pagina 
Mijn BsGW. Hier kunt u digitaal vragen stel-
len of een reactie insturen. Ga hiervoor naar 
www.bsgw.nl > contact.

BsGW is ook telefonisch bereikbaar via 
088-8420420 op werkdagen van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Houd wanneer u belt uw BSN 
bij de hand.  

Raadsvergadering februari 2021

Op woensdag 24 februari 2021 vindt om 
19.00 uur de maandelijkse gemeenteraads-
vergadering plaats. Het is vanwege de co-
ronamaatregelen nog niet mogelijk om de 
vergadering bij te wonen. 

De raadsvergadering is ook live te volgen 
en achteraf terug te zien via de website 
www.kerkrade.nl >Bestuur en Organisatie 
>Bestuurlijke Informatie.

Hier zijn ook de actuele agenda en vergader-
stukken te vinden. 
De stukken die bij de vergadering horen lig-
gen in de week voor de vergadering ter in-
zage in het stadskantoor, Markt 33.



www.kerkrade.nl

Praatstoelen voor veilige ontmoetingen in Kerkrade

In Kerkrade hebben wij alle aandacht voor 
eenzaamheid. En dat wordt gezien. In de 
nieuwsbrief van het landelijk actieprogram-
ma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is er namelijk 
aandacht besteed aan de ‘praatstoelen’ voor 
veilige ontmoetingen in onze stad. 

De gemeente Kerkrade zet zich samen met 
31 uiteenlopende lokale organisaties actief 
in tegen eenzaamheid. Maar door corona 

kunnen veel activiteiten helaas niet door-
gaan. En dat terwijl elkaar ontmoeten juist 
nu belangrijker is dan ooit. 
Het project Praatstoelen is een mooi voor-
beeld van hoe Kerkrade in deze tijd toch 
veilige ontmoetingen organiseert en sociale 
cohesie stimuleert.

Wethouder Leo Jongen: “De pandemie heeft 
onze aanpak tegen eenzaamheid fl ink ge-

remd, maar het fundament staat. 
Zodra het kan, zetten we samen onze schou-
ders eronder en organiseren we weer volop 
ontmoetingen.” 

Het hele artikel kunt u lezen op de web-
site van dit landelijk actieprogramma tegen 
eenzaamheid geinitieerd door het Ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
www.eentegeneenzaamheid.nl/lokale- 

aanpak/praatstoelen-voor-veilige-ontmoe-
tingen-in-kerkrade/

Bestellen en ophalen in winkels

Per 10 februari is het voor klanten mogelijk 
om bestellingen bij de winkel af te halen. 

Voorwaarden voor bestellen & afhalen zijn :

• Winkels worden opengesteld om vooraf 
bestelde of gereserveerde artikelen op te 
halen.

• Publiek mag de winkel niet betreden. 

 Dit betekent dat het afhaalpunt aan de 
deur van de winkel of op het parkeerter-
rein is.

• Er zit minimaal een dagdeel (4 uur) tussen 
het bestellen en ophalen van de bestel-
ling.

• De winkelier is verplicht om het ophalen 
te organiseren:

 - gespreid over de dag;

 - in tijdvakken van maximaal van één uur;
 - waarbij de afhaallocatie sober wordt in-

gericht;
 - zonder dat er een oploop van publiek 

ontstaat;
 - waarbij klant wordt verzocht individueel 

af te halen.
• De winkel mag slechts de voor afgifte van 

bestellingen hoognodige bezetting aan-

wezig hebben.
• Klanten zijn verplicht in de openbare 

ruimte 1,5m afstand van anderen te hou-
den en geen groepen te vormen. 

Meer info op de website van de Rijksover-
heid. 

Ook ouderen vanaf 70 jaar zonder Omni-
buzz-pas reizen gratis met Omnibuzz naar 
de locatie waar ze gevaccineerd worden 
tegen corona. 

Het gratis vervoer geldt bij de eerste en de 
tweede vaccinatie (indien van toepassing).
Voor de klanten van Omnibuzz is het ver-
voer naar de vaccinatielocatie sowieso gra-
tis. 

Hoe werkt het?
Als u de oproep voor de COVID-19 vacci-
natie krijgt, staat in deze oproep wanneer u 
een afspraak kunt maken. Als u met de GGD 
belt om de afspraak te maken, krijgt u ook 

de vraag op welke manier u naar de priklo-
catie reist.

Als u met Omnibuzz naar de vaccinatielo-
catie reist, moet u dit vermelden. Zij houden 
dan hiermee rekening bij het inplannen. 

Nadat u een afspraak heeft ingepland met 
de GGD kunt u uw rit boeken bij Omni-
buzz. Maak hiervoor een reservering. Dit 
kan tot één dag voor de vaccinatie-afspraak.

Rit reserveren
U bent geen klant van Omnibuzz
Als u geen klant bent van Omnibuzz, dient 
u uw rit telefonisch te reserveren. Dit kan 
via het callcenter: telefoonnummer 0900 – 
0699. Het callcenter is zeven dagen in de 
week bereikbaar van 07.00 tot 22.00 uur.

U bent klant van Omnibuzz
Klanten van Omnibuzz kunnen op de vol-
gende manieren reserveren: 
• Via het callcenter: telefoonnummer 

0900 – 0699
• Via e-mail: ritreservering@omnibuzz.nl
• Via de website:  

www.omnibuzz.nl/men-rit-reserveren 
• Via het klantportaal van Omnibuzz

Uw rit met Omnibuzz
De chauffeur komt u thuis ophalen. Wan-
neer dit nodig is, kan hij of zij helpen met 
in- en uitstappen en het omdoen van de gor-
del. U rijdt vervolgens naar de vaccinatie-
locatie. Het kan voorkomen dat nog iemand 
in de buurt rond hetzelfde tijdstip op de lo-
catie moet zijn, in dat geval worden ritten 
gecombineerd.  

De chauffeur blijft op u wachten bij de lo-
catie terwijl u de prik krijgt. U gaat dus met 
dezelfde chauffeur weer terug. 

Omnibuzz vraagt u dringend om de richtlij-
nen en adviezen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
op te volgen. Heeft u symptomen van het 
coronavirus, blijf dan thuis en reis niet.

Richtlijnen
Als u met Omnibuzz reist, gelden ook on-
derstaande regels:
• U draagt een chirurgisch mondkapje of 

medisch mondkapje.
• De chauffeur voert bij het instappen een 

gezondheidscheck uit.
• De chauffeur wijst u aan waar u moet 

gaan zitten.

Ook ouderen vanaf 70 jaar zonder Omnibuzz-pas reizen gratis 
met Omnibuzz naar vaccinatielocaties in Limburg

Gratis belastinghulp van Impuls

Het BelastingTeam van Impuls helpt u ook 
dit jaar weer graag met uw aangifte inkom-
stenbelasting over het jaar 2020.

U komt voor deze gratis hulp in aanmerking 
als 
• U 55 jaar of ouder bent;
• in Kerkrade woont;
• een maximum bruto verzamelinkomen 

tot €22.700,- (alleenstaanden) of tot 
€27.500,- (voor gehuwden en fi scaalpart-
ners) hebt;

• uw spaartegoeden niet hoger dan 
€30.000,- (alleenstaanden) of tot 

€60.000,- (voor gehuwden en fi scaalpart-
ners) zijn.

Normaliter wordt deze hulp verleend vanuit 
diverse locaties in de gemeente Kerkrade.
Door de huidige coronamaatregelen staan 
er voor deze belastinghulp van Impuls op dit 
moment geen locaties ter beschikking. Om 
deze reden is het helaas niet mogelijk voor 
Impuls om deze hulp op de gebruikelijke 

tijd, begin maart, te starten.

Zodra er meer bekend is over eventuele ver-
soepelingen van de thans geldende regels 
zal u verder geïnformeerd worden over de 
start van deze belastinghulp en hoe en wan-
neer u zich voor deze hulp kunt aanmelden.  

Coronanieuws
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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 
 momenteel:
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 overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Lambertistraat (kadastraal perceel G1205) – kappen 
2 coniferen
Paulus Potterstraat 27 – vervangen dak en plaatsen 
dakkapel aan voorzijde dakvlak
Pastoor van der Heijdenlaan 56 – vergroten woning 
begane grond
Carboonplein 1 – plaatsen gevelreclame en vervan-
gen bovenlicht door rooster voor luchtbehandeling
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning 
Bij de Broeders (kadastrale percelen F5607 t/m 
F5609, F5611 & F5612) en Pensionaatstraat (kadas-
trale percelen F5605, F5606 & F5613) – bouwen 8 
bungalows
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Verleende omgevingsvergunning
Rolduckerstraat (bij huisnummer 100) (kadastraal 
perceel G3401) – kappen Ailanthus
Pastoor Schijnsstraat 17 – kappen conifeer
Meuserstraat 205 – uitbreiden woning aan achter-

zijde
Klarenanstelerweg 2 – kappen 4 esdoorns
Dortantsstraat 1 & 3 – plaatsen gezamenlijke carport
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Geweigerde omgevingsvergunning
Kaalheidersteenweg 194 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerp intrekking omgevingsvergunning 
Voor: intrekken vigerende vergunning
Locatie: Tunnelweg 100, 6468 EK  Kerkrade
Datum besluit: 05-02-2021
Zaaknummer: 2020-207238
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Mogelijkheid indienen zienswijze

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en donder-
dagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een afspraak 
kan gemaakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Vestastraat 6, Boston Scientifi c International B.V. – 

melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: veranderen inrichting 
Datum melding: 28 januari 2021
Zaaknummer: 2021-201287
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- de realisatie van een tijdelijk warehouse, het gebruik 
van lachgas, argon en helium, lithium batterijen en 
een wijziging in werktijden.

Bart van Slobbestraat 16 B, SkyLink Data Center B.V.  
- melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: uitbreiden inrichting  
Datum melding: 28 januari 2021
Zaaknummer: 2021-201308
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- uitbreiden met pand Bart van Slobbestraat 16 D

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichtingen moeten voldoen aan de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministe-
riële 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
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is niet 
mogelijk. 
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

BEKENDMAKINGEN

Kerkrade in verbinding – een terugblik op alle activiteiten

Omdat er dit jaar – wegens corona -  geen traditionele nieuwjaarsbijeenkomst gehouden kon worden, zocht het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Kerkrade in de afgelopen anderhalve maand op verschillende manieren en momenten contact met 
inwoners, verenigingen en ondernemers. Dit deden ze allemaal onder de noemer: Kerkrade in verbinding.
Halverwege januari hebben we u in dit stadsjournaal al een aantal foto’s laten zien van activiteiten die op dat moment al hadden plaats-
gevonden. Hieronder ziet en leest u nog in het kort iets over de activiteiten die in de tweede helft van januari en begin februari hebben 
plaatsgevonden.
Op onze social media kanalen en de website www.kerkrade.nl vindt u bovendien een fi lmpje met daarin een terugblik op alle activitei-
ten die door het college van Burgemeester en wethouders van Kerkrade zijn georganiseerd. 
In dit fi lmpje ziet u ook enkele mooie initiatieven die in de gemeenschap zijn ontstaan onder de noemer #KerkradeInVerbinding.

Wethouder Schlangen, portefeuillehouder Sport, 
heeft ‘Kerkrade in verbinding’ afgesloten met een 
bijeenkomst met een ‘elftal’ van betrokken en en-
thousiaste mensen van diverse Kerkraadse sport-
verenigingen. Er is onder andere gesproken over 
sporten in coronatijd en over de bijdrage die sport-
verenigingen kunnen leveren aan het terugdringen 
van gezondheidsachterstanden. 
Wethouder Schlangen: “Het was een goede bij-
eenkomst met alleen maar actieve en enthousiaste 
deelnemers! Het stemt mij als portefeuillehouder 
sport positief voor de gezamenlijke opgave die wij 
hebben om de gezondheid van onze inwoners, 
jong en oud, te verbeteren.”

Wethouder Weijers, portefeuillehouder Eve-
nementen & Marketing, organiseerde samen 
met het evenemententeam van Beleef Kerk-
rade een digitale bijeenkomst waarin een 
heel scala aan evenementenorganisatoren 
elkaar informeel ontmoette. Het idee achter 
deze ontmoeting: Plannen uitwerken om een 
evenement neer te zetten wanneer Kerkrade 
weer “AAN” mag. Wethouder Weijers: “We 
hebben in ieder geval de ambitie uitgespro-
ken om Open Up Beleef Kerkrade deze zo-
mer te organiseren”. Deze bijeenkomst van 
‘Kerkrade in verbinding’ en het idee voor een 
Open Up event haalde de dag erna de krant.

Wethouder Bejas, wijkwethouder Oost, wilde graag 
persoonlijk de wijk in om u een hart onder de riem 
te steken, maar heeft dit wegens de geldende coro-
namaatregelen via een fi lmpje gedaan. In het fi lmpje 
spreekt de wethouder de wens uit dat we de huidige 
bizarre tijd snel achter ons kunnen laten en weer 
echt samen kunnen zijn. Tot die tijd roept hij inwo-
ners op naar elkaar om te kijken. Ook kunt u van 
zich te laten horen wanneer u iemand kent die net 
dat beetje extra aandacht nodig heeft. Mail dan naar: 
bestuurssecretariaat@kerkrade.nl Wilt u het fi lmpje 
van wethouder Bejas graag helemaal bekijken, ga 
dan even naar onze website www.kerkrade.nl 

Scan deze QR code om het fi lm-
pje met alle activiteiten van Kerk-
rade in verbinding te bekijken.

Wethouder Schneider, portefeuillehouder Economische Za-
ken, deed ook mee aan Kerkrade in verbinding. Hij benadrukt 
dat het voor hem zeker niet alleen iets van de maand januari 
is. “In Kerkrade vinden we het bijvoorbeeld enorm belangrijk 
dat MKB’ers zich hier thuis voelen. En hoe kun je dit beter 
doen dan door met ze in verbinding te treden en vooral ook 
in verbinding te blijven.”


