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GeldWijzerWinkel Kerkrade opent haar deuren in Kerkrade 

Op 10 augustus is aan het Martin Buberplein 
21 in Kerkrade de GeldWijzerWinkel ge-
opend. Burgers kunnen hier terecht met vra-
gen over geldzaken, financiële en andere ge-
volgen van belangrijke gebeurtenissen zoals 
het verlies van werk, echtscheiding, volwas-
sen worden en pensionering. Maar bijvoor-
beeld ook met vragen over welke gevolgen 
het krijgen van werk heeft voor toeslagen en 
andere vormen van inkomensondersteuning.  

Wethouder Huub Wiermans (Sociale zaken): 
“We zijn blij met deze nieuwe, laagdrem-
pelige voorziening in het centrum. Burgers 
kunnen hier makkelijk zonder afspraak bin-
nen stappen. Met name op het gebied van 
schuldenproblematiek en het bestrijden van 
armoede heeft de GeldWijzerWinkel een be-
langrijke functie.”

Daarbij gaat het vooral om het voorkomen en 
op tijd herkennen (preventie en vroegsignale-
ring) van armoede en vooral schulden. “We 
willen voorkomen dat mensen in financiële 
problemen komen waar ze niet meer uit ge-
raken”, zegt wethouder Wiermans. “Mensen 
wachten immers vaak heel lang voordat ze 
hulp zoeken.” Vanuit de GeldWijzerWinkel 
gaan daarom medewerkers van het team 
‘Vroeg eropaf’ naar de mensen thuis om 
(dreigende) geldproblemen aan te pakken. Zij 
reageren bijvoorbeeld op signalen over beta-
lingsachterstanden van woningcorporaties, 
zorgverzekeraars en energiemaatschappijen.
Snel handelen is bij preventie en vroegsigna-
lering ontzettend belangrijk. Binnen vier we-
ken dient er een plan van aanpak op tafel te 
liggen bij (dreigende) geldproblemen, zodat 
eventuele betalingsachterstanden niet verder 
oplopen. Uiteindelijk is het de bedoeling om 
het besteedbaar inkomen van mensen te la-
ten toenemen. 

De GeldWijzerWinkel is een initiatief van 
de gemeente Kerkrade. In de uitvoering zijn 
verder betrokken Welzijnsstichting Impuls, 
KredietBank Limburg, en Stichting Schuld-
hulpmaatjes. Medewerkers van deze orga-
nisaties werken in de GeldWijzerWinkel 
samen als adviseurs. Daarnaast bieden deze 
organisaties ook hun eigen diensten (Sociale 
hulpverlening, financiële hulpverlening en 
ondersteuning) aan vanuit de winkel. 

Ook wordt vanuit de GeldWijzerWinkel na-
drukkelijk samengewerkt met de in Kerkrade 
werkzame advies- en cliëntenraden, en maat-
schappelijke partners zoals de Bibliotheek 
Kerkrade, vrijwillige hulpverleningsorgani-
saties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, 
Kledingbank, Ruilwinkels, Samen Delen en 
andere gemeentelijke afdelingen zoals jeugd, 
WMO, Sociale zaken en Veiligheid.

Naast het verstrekken van informatie wordt 
in de GeldWijzerWinkel, samen met andere 
partijen, voorlichting gegeven en worden re-
gelmatig activiteiten georganiseerd zoals cur-
sussen over rondkomen met geld, het functi-
oneren van bankzaken en activiteiten in het 
kader van de ‘Week van het geld’.

De GeldWijzerWinkel is geopend op dinsdag 
tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. De 
komende periode zullen de openingstijden 
verder worden uitgebreid. 

Voor meer informatie zie 
www.geldwijzerwinkel.nl 

Kabinet presenteert schaderegeling wateroverlast 
Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet heeft op vrijdag 13 juli inge-
stemd met de schaderegeling wateroverlast 
Limburg en Noord-Brabant om tegemoet te 
komen in materiële schade die is ontstaan 
door de overstromingen in juli dit jaar. 

Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet 
verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Om in 
aanmerking te komen voor een tegemoetko-
ming moet iemand schade geleden hebben 
in het vastgestelde schadegebied. Een kaart 
van dit gebied vindt u via 
www.kerkrade.nl/schaderegeling

Gouverneur Johan Remkes: “De ramp afge-
lopen juli heeft enorme materiële en imma-
teriële schade aangericht. Voor getroffenen 
is het van belang dat zij geleden schade snel 

kunnen herstellen en weten hoe zij daarin 
voor -wat betreft onverzekerbare schade- 
worden tegemoetgekomen. De regeling 
tegemoetkoming schade zoals die is vast-
gesteld door het kabinet schept die duide-
lijkheid. In nauwe afstemming met de regio 
is binnen de kaders van de wet een ruimhar-
tige regeling opgesteld die recht doet aan het 
uitzonderlijke karakter van deze ramp. De 
wet kent echter ook beperkingen waardoor 
bijvoorbeeld omzetderving voor onderne-
mers er niet onder valt. Het kabinet erkent 
het door de regio benadrukte belang van dit 
punt en heeft toegezegd hierover met de re-
gio en ondernemers- vertegenwoordigers in 
gesprek te gaan.”

Meldpunt schade RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO) heeft een meldpunt geopend 
waar particulieren, ondernemers en andere 
organisaties terecht kunnen voor afhande-
ling van hun materiële schade wanneer zij 
aanspraak willen maken op een tegemoet-
koming. De RVO voert de regeling uit. Dat 
houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, 
schadeformulieren verwerkt en namens de 
minister van Justitie en Veiligheid op aanvra-
gen besluit en uitbetaalt.

Meer informatie en het formulier om 
schade te melden vindt u op www.rvo.nl 
>  Tegemoetkoming schade hoogwater 
 Limburg

Wethouder Wiermans (links) en Rianne Laumen (rechts) aanwezig bij de opening van de 
GeldWijzerWinkel Kerkrade.  
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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 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

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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op 
de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Verlenging beslistermijn  
 omgevingsvergunning
Prinses Margrietstraat 10 – bouwen garage 
t.p.v. bestaande garage
Elbereveldstraat 4A – plaatsen dakkapel 
voorzijde woning
Hertogenlaan (kadastraal perceel G3301) – 
kappen Amerikaanse es
Brughofweg (kadastraal perceel A3400) – 
kappen berk
Laurentiusstraat (thv. hnr. 41, kadastraal 
perceel A3905) – kappen iep
Hoofdstraat 38A  - renoveren voorgevel be-
gane grond
Schaesbergerstraat (kadastraal perceel 
A6339) – aanleggen inrit
Koestraat (kadastraal perceel A4869) – aan-
leggen inrit
Mercuriusstraat 2 – plaatsen twee trafo 
huisjes, herindelen E-mag, plaatsen opslag-
tank

Gerard Terborchstraat 7 – vervangen be-
staande dakkapel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Kerkplein 36 – plaatsen airco balkon
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Putstraat 23  - bouwen garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Willem Alexanderstraat 36 – vergroten wo-
ning
Heistraat 76 – brandveilig gebruik bouw-
werk t.b.v. woonvorm dementerende oude-
ren
Wijngracht (kadastrale percelen E6654, 
E6653 & E6649) – verbouwen voormalig 
ziekenhuis tot zorgwoningen
Gravenweg 50 – plaatsen erfafscheiding
Steenbergstraat 27 – plaatsten twee port-
acabins
Spoorzoeker 136 – vervangen garagepoort 
door kozijn

Molenweg 24 – kappen twee dennen
Van Beethovenstraat 41 – legaliseren aan-
bouw
Zonstraat 33 – handelen strijd regels t.b.v. 
vestigen restaurant
Zonstraat 33 – plaatsen reclame gevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Voornemen evenementenvergunning
Roda J.C. Ring – De Music Dome Zomer-
tuin, 14, 15, 21 en 22 augustus
Kanunnik Kruyderpad - Maria ten hemelop-
neming, 15 augustus
Villa Kreijen-Lauenroth, Niersprinkstraat – 
Huisconcert, 27 augustus
Kaffebergsweg - Palooza Festival 2021, 28 
augustus
Nieuwstraat – Eurodefeest 2021, 29 augus-
tus
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeente-
huis. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak 
te maken door een mail te sturen naar  
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

BEKENDMAKINGEN

Onkruid in de openbare ruimte: er wordt aan gewerkt

De warmte en de vele regen in de afgelopen 
periode hebben ervoor gezorgd dat planten, 
hagen en onkruid snel gegroeid zijn. Ook in 
Kerkrade ontvangen we hierover veel mel-
dingen van onze inwoners.  

Als gevolg van deze weersomstandigheden 
kunnen deze meldingen helaas niet altijd 
volgens de gebruikelijke servicetermijnen 
worden afgehandeld. Wij vragen om begrip 

voor deze tijdelijke situatie en doen ons ui-
terste best om ervoor te zorgen dat alles er 
weer netjes bij komt te liggen. 

Onze medewerkers en aannemers zetten 
zich hiervoor, ook tijdens de vakantieperi-
ode, al extra in. Plekken waar mogelijk ge-
vaarlijke situaties ontstaan worden met voor-
rang onder handen genomen.

De gemeente bestrijdt onkruid alleen op ver-
hardingen en in beplantingen die eigendom 
zijn van de gemeente. Daarbij wordt geen 
gebruik gemaakt van chemische bestrijdings-
middelen. Het bestrijden van onkruid
op particulier eigendom en direct langs de 
gevels van particuliere panden valt onder de 
verantwoordelijkheid van de betreffende ei-
genaar / bewoner.
 


