
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

Lieve inwoners,

De maatregelen rondom Corona hebben ook in onze gemeenschap 
hun effect. Het zijn onwerkelijke tijden. De impact is groot. Emoti-
oneel, sociaal en fi nancieel. Het is nu van belang om elkaar zo veel 
mogelijk te helpen en zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn.

We informeren u via de vaste middelen van de gemeente Kerkrade. 
Op de website www.kerkrade.nl plaatsen we steeds de laatste infor-
matie over wat alle maatregelen betekenen voor onze stad. Heeft u 
vragen voor de gemeente dan kunt u bellen naar 045-5676 599. Op 
de sociale media van de gemeente zetten we ook updates.  

Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het 
landelijk nummer van de RIVM 0800- 1351. Op de website van de 
GGD Zuid-Limburg leest u ook alle informatie over het virus en de 
nieuwste maatregelen www.ggdzl.nl

Ik wens ons allen toe dat we zo goed mogelijk met de situatie om-
gaan, dat we omzien naar elkaar. Ik zie prachtige initiatieven in onze 
stad ontstaan. Dat is geweldig. Onze dankbaarheid gaat nu ook naar 
die mensen die voor ons zorgen in welke zin dan ook. Alleen samen 
zullen we dit doorstaan.

Uw burgermoeder
Petra Dassen

Op vrijdag 6 maart 2020 vond voor de 11de keer de gezamenlijke jubilarissenviering plaats van de muziekverenigingen Kerkrade. Alle jubilarissen 
van 2019 werden ontvangen in de Burgerzaal van het raadhuis. De organisatie van deze jubilarissenviering is in handen van de Klankstadfederatie 
Kerkrade in samenwerking met de gemeente Kerkrade.

Jubilarissen muziekverenigingen

Samen sterk
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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.

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

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidsweb-
site https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
• Op de Knip 54 – kappen van 1 boom
•  Winselerhofstraat 9 – realiseren construc-

tieve wijziging
•  Krichelbergsweg 32 – bouwen woning, han-

delen in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning en veranderen bestaande inrit

•  Grachterstraat 109 – vergroten woning eer-
ste verdieping

•   Anselderlaan 25 – aanleggen tweede inrit 
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•  Oude Tunnelweg 27 – handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
•  Teutelebroekstraat 28 – kappen 1 boom
• Mgr. Nolensplein – plaatsen erfafscheiding

Verleende omgevingsvergunningen
•  Wijngracht 61 – bouwen sportaccommoda-

tie met ondersteunende parkeervoorzienin-
gen

•  Torenstraat 53 – plaatsen dakkapel en ver-
anderen gevelaanzicht door plaatsen nieuwe 
kozijnen

• Friets Ploumstraat 1 – vergroten woning
• Brugmolenweg 25 - verbreden bestaande in-

rit tot gezamenlijke inrit met buren (nr. 23)

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ningen
•  Chevremontstraat 20 – legaliseren erfaf-

scheiding
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken lig-
gen, na telefonische afspraak, ook ter inzage 
in het Stadskantoor bij de vakbalie Bouwen, 
Wonen, Leefmilieu.  

Verkeerbesluit 
Marktstraat ter hoogte van nummer 97, aan 
de overzijde, in de twee parkeervakken achter 
de invalideparkeerplaats en op verharde par-

keerterrein aan Einderstraat tussen huisnum-
mers 96 en 102, in  eerste twee parkeervakken 
aan linkerkant van middelste parkeerstrook, 
komende vanaf de Einderstraat – realiseren 
publieke laadpaal voor het opladen van elek-
trische voertuigen
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De verkeersbesluiten liggen gedurende 6 we-
ken ter inzage bij het informatiecentrum in het 
Stadskantoor. 

Verleende ontheffi ng geluidhinder
Aannemingsbedrijf Van Ooijen Gouda B.V. pe-
riode 21 mei 2020 om 23:00 uur t/m 25 mei 
2020 om 05:00 uur ontheffi ng geluidhinder 
verleend om onafgebroken (gedurende 24 uur 
per dag) te kunnen werken aan het vernieuwen 
en aanpassen van de perrons van de stations 
Eygelshoven en Chevremont.
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De ontheffi ng  ligt gedurende 6 weken ter in-
zage bij het informatiecentrum in het Stadskan-
toor. 

BEKENDMAKINGEN

Leer beter  
Nederlands lezen, 

schrijven en spreken. 
Iedereen is 

welkom!

Sorry, ben 
mijn bril
vergeten

Taal in de Wijk

Taal in de Wijk
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Kijk op de achterkant voor een taalgroep in de buurt!

Gratis

Taalgroep

Taal in de wijk

Top!

Taalhuis Kerkrade
Taalhuis Kerkrade is de plek waar iedereen naartoe 
kan gaan om aan de slag te gaan met taal. 
Het Taalhuis vind je in de bibliotheek.

Taal in de wijk
Beter Nederlands leren lezen, schrijven en spreken op je eigen tempo. 
Dat kan in taalgroepen. Kijk hieronder en vind een taalgroep in de buurt!

Meer informatie over het Taalhuis en taal in de Wijk?
Bel 045 -763 05 21 of stuur een mail naar 
taalhuis@bibliotheekkerkrade.nl

Taal in de Wijk

Oost 
Catharina Hoes
Lambertistraat 12

Kerkrade-Holz

Noord 
Socio-Project
Terbruggen 16

Kerkrade-Eygelshoven
 

West
’t Westhoes

Anemonenstraat 16
Kerkrade-West

 

Leer beter Nederlands lezen, schrijven en spreken

De twee houten voetgangersbruggen ten zuiden van de Cranen-
weyer in de Anstelvallei zijn sinds afgelopen vrijdag weer geopend 
voor publiek.
 
De bruggen werden begin september 2019 uit voorzorg door de ge-
meente afgesloten omdat na een technische inspectie was gebleken 
dat ze niet meer volledig aan de gewenste eisen voldeden.
 Inmiddels heeft Stichting het Limburgs Landschap, eigenaar en be-
heerder van het gebied, de bruggen hersteld en schoongemaakt en 
kunnen ze weer veilig betreden worden.

Houten voetgangersbruggen Anstelvallei weer toegankelijk 


