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Opening drie circulaire proefwoningen Feniks-3

WmoWijzer Kerkrade wordt KerkradeWijzer

De veel gebruikte website ‘WmoWijzer 
Kerkrade’ is in een nieuw jasje gestoken 
en heeft een nieuwe naam gekregen. Om-
dat er inmiddels veel meer op staat dan 
alleen Wmo-zaken, heet de website nu: 
 KerkradeWijzer, Weë Wat Woa in  Kirchroa.

De KerkradeWijzer legt uit hoe wonen, 
zorg, welzijn, werk en geldzaken in Kerkra-
de zijn geregeld. De KerkradeWijzer wijst 
mensen de weg naar organisaties, activitei-
ten, hulp en initiatieven in hun eigen buurt.

Voor en door iedereen
“Helpen en geholpen worden. Dat maakt 

onze samenleving een stuk fi jner,” aldus 
wethouder Jongen (Wmo en Welzijn). 
“KerkradeWijzer is er voor en door ieder-
een. Voor inwoners die op zoek zijn naar 
informatie en ondersteuning bij zorg, wel-
zijn, wonen en werk. Voor organisaties en 
ondernemers die hen daarbij kunnen hel-
pen. Voor inwoners die graag iets voor een 
ander willen doen.”

Uitgebreide zoekfunctie
De KerkradeWijzer is natuurlijk ook heel 
handig voor alle professionele hulpverle-
ners en mantelzorgers. Via de uitgebreide 
zoekfunctie (knop met vergrootglas) kun je 

heel gericht zoeken welke voorzieningen 
in Kerkrade voorhanden zijn.

Dus als je wilt weten Weë Wat Woa in 
Kirchroa te vinden is, kijk dan op 
www.kerkradewijzer.nl

Organisaties kunnen zich aanmelden via 
een link op de website.

De drie circulaire proefwoningen, Feniks 3 
zijn gereed.

Het openingsmoment heeft vanwege de di-
verse coronamaatregelen even op zich laten 
wachten. Maar op 20 november van 14.30 
uur tot 15.30 uur zal er op de Facebookpa-
gina en YouTubepagina van SUPERLOCAL 
een online evenement plaatsvinden om de 
opening van de woningen een offi cieel tintje 
te geven. Je bent van harte uitgenodigd dit 
te volgen.  

Programma
Tijdens het evenement zal verteld worden 
hoe men vanuit diverse experimentele fases 
tot een concreet circulair woningconcept is 
kunnen komen. 
De verschillende partners leggen uit welke 
methodes er getest zijn tijdens de sloop en 
de bouw van de woningen. Verder ziet u 

welke technieken en bijzonderheden er in 
de woningen gebruikt zijn om ze duurzaam 
te maken. Kortom zeer veel waardevolle in-
formatie in één uurtje. 

Kijkt u met ons mee: 
www.facebook.com/superlocalproject of
www.youtube.com/channel/
UCtcCKBNyk9Smrzr7a9OhLdg

Week tegen Kindermishandeling 2020

Deze week (16 november tot en met 22 no-
vember) is het de ‘Week tegen Kindermishan-
deling’. In Nederland zijn ieder jaar 119.000 
kinderen thuis niet veilig. Zij krijgen weinig 
aandacht en liefde, worden geslagen, mis-
bruikt of zijn getuige van geweld. Ook ervaren 
veel kinderen stress omdat hun ouders schei-
den. 

Helaas is kindermishandeling nog altijd een 
complex en hardnekkig probleem in onze sa-
menleving. Ieder kind dat slachtoffer is van ge-
weld, is er één teveel. 

Gratis e-learning voor vrijwilligers
Vrijwilligers werken vaak met kinderen. En 
meer dan de helft van hen heeft wel eens het 
gevoel dat het thuis niet goed gaat met een 
kind. 
Maar vaak weten zij niet hoe zij op dat moment 

het beste kunnen handelen, of twijfelen ze aan 
hun eigen beoordelingsvermogen. 

Om deze reden wijst de gemeente Kerkrade u 
graag op de gratis vrijwilligerscursus ‘Zorgen 
over een kind, en nu?' van de Augeo Founda-
tion. In deze online cursus leren vrijwilligers 
onder andere welke stressvolle ervaringen kin-
deren (thuis) mee kunnen maken en hoe je ziet 
dat het niet goed gaat met een kind. 

Vrijwilligers kunnen zichzelf via 
www.augeo.nl/vrijwilligers aanmelden voor 
de online cursus. Hierin zien zij voorbeelden 
van vrijwilligers die kinderen tegenkomen met 
wie het thuis niet goed gaat. Ook vertellen er-
varingsdeskundigen wat een vrijwilliger voor 
hen heeft betekend. Vrijwilligers krijgen tips en 
oefenen via (animatie)video’s en interactieve 
vragen en opdrachten. 

Zorgen over een kind?
Maakt u zich zorgen over een kind? Dan kunt 
u zich (anoniem) melden of advies vragen bij 
Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereik-
baar). Kinderen en jongeren kunnen ook om 
raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, 
elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).
Voor professionals is de meldcode kindermis-
handeling en huiselijk geweld de leidraad voor 
het omgaan met vermoedens van kindermis-
handeling. 
De meldcode geeft aan wanneer je advies 
vraagt of meldt bij Veilig Thuis. Kijk ook op 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
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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

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
Wijngracht 64 – plaatsen brandtrap
St. Corneliusstraat 19 – aanleggen inrit
Rolduckerstraat (kavel 1, kadastraal perceel 
B10567) – bouwen woning en aanleggen inrit
Esdoornstraat 9 – legaliseren bestaande inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Locht 50 – plaatsen erfafscheiding
Drievogelstraat 14 – gebruiken van de woning als 
bed & breakfast
Geen bezwaar mogelijk

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Elbereveldstraat 91 – veranderen draagconstruc-
tie en plaatsen van een lichtstraat
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming
Buiten behandeling laten aanvraag
Schepenenstraat 23 – plaatsen dakkapel
O.L. Vrouwestraat 48 – splitsen in appartements-
rechten
Friets Ploumstraat 4 – plaatsen dakkapel aan 

voorzijde van de woning
Bezwaar indienen is mogelijk

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Kapelaan Lochtmanstraat 4 & 6 (gebouw A), Ka-
pelaan Lochtmanstraat 8 & 10 (gebouw B) en 
Schepenenstraat 8A (gebouw E) –  Voornemen 
verlenen vergunning voor het brandveilig gebrui-
ken van de panden (wijziging n.a.v. een inpan-
dige verbouwing) i.v.m. het, in het kader van ver-
zorging, verschaffen van nachtverblijf aan meer 
dan 10 personen op de locatie. 
Zienswijze indienen is mogelijk  

Verleende omgevingsvergunning
Op de Kamp 1 – plaatsen terreinafscheiding
Nieuwstraat 171 – in gebruik nemen van bijge-
bouw als bed & breakfast
Pastoor van Arsstraat 15 – kappen drie Salix ba-
bylonica’s
Grasweide 1 – aanleggen inrit
Op de Knip 89 – kappen den
Locht/Hamstraat – kappen van 29 bomen en 
bosplantsoen
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
J.S. Bachstraat 4 – uitbreiden woning
Nassaustraat 60 – uitbreken tussenmuur
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Van de Weijerstraat 27 – aanleg gehandicapten-
parkeerplaats bij woning
Gulikstraat 24 – aanleg gehandicaptenparkeer-
plaats bij woning
Kaardebol 10 – aanleg gehandicaptenparkeer-
plaats bij woning
Spireastraat 66 – aanleg gehandicaptenparkeer-
plaats bij woning
Mgr. v. Gilsstraat 218 – aanleg gehandicapten-
parkeerplaats bij woning
Zwaluwstraat 64 – aanleg gehandicaptenpar-
keerplaats bij woning

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 6 november 2020 - vaststelling

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

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Geef een jas, verwarm een hart

Het aantal dak- en thuislozen en men-
sen die in armoede leven, is helaas 
nog steeds te groot.  Gemeente Kerk-
rade doet mee met de Limburgse actie 
“Geef een jas, verwarm een hart”. Zo 
kunnen we een heleboel mensen lokaal 
en in Limburg helpen die het momen-
teel erg zwaar hebben. 

De actie is gestart en de jassen stromen 
binnen. Wethouder Wiermans is hier 
ontzettend blij mee en hoopt dat er nog 
veel meer mogen volgen. 

Doet u ook mee? 
U kunt de jassen nog tot en met 20 no-
vember inleveren in het Stadskantoor, 
Markt 33 te Kerkrade. Maandag t/m 
donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 
uur, vrijdag tussen 8.30 uur en 12.00 
uur.

Ook Roda JC Kerkrade steunt de actie ‘Geef een jas’. Oud-voetballer Pierre Vermeulen 
heeft onlangs een behoorlijk aantal jassen afgegeven bij de gemeente.  

Eurode spreekuur

Op maandag 23 november 2020 zullen 
de Eurode-burgemeesters Dr. Benjamin 
 Fadavian uit Herzogenrath en Petra Dassen 
uit Kerkrade weer samen beschikbaar zijn 
voor de 'Eurodianen' tijdens het Eurode 
spreekuur  tussen 16.30 en 17.30 uur.

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath 
hebben tijdens dit spreekuur de gelegen-
heid  om grensoverschrijdende onderwer-
pen persoonlijk met de burgemeesters te 
bespreken. 

Vanwege de huidige coronamaatregelen is 
aanmelden verplicht. Er mogen maximaal 2 
personen per afspraak aanwezig zijn. Daar-
naast vragen wij u om een mondkapje te 
dragen in het hele EBC-gebouw. 
U kunt zich aanmelden via info@eurode.eu 

Locatie: Eurode Business Center ( EBC), 
Eurode-park 1, 
Kerkrade/Herzogenrath
kamer C203, 2e verdieping
Tijd:  16.30 – 17.30 uur. 

Inwoners, 
bedankt voor de steun!

In oktober hebben we gepeild hoeveel belang-
stelling er is voor onze plannen om weer vol-
waardig voortgezet onderwijs in Kerkrade aan 
te kunnen bieden. 

“Uw steun was overweldigend. Via de basis-
scholen en Kinderdagverblijven hebben we 
1799 formulieren van ouders terug gekregen. Op 
de website van de gemeente kon een steunbe-
tuiging worden ingevuld. Dat hebben tot nu toe 
ook nog eens 1800 mensen gedaan. Inwoners, 
heel erg bedankt, we voelen ons zeer gesterkt 
om door te gaan”, aldus wethouder Jo Schlangen 
van Onderwijs.

De komende periode worden alle voorbereidin-
gen getroffen om voor 1 juli 2021 bij het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 
voorgenomen aanvraag te melden. Dan hebben 
we uw hulp en steun weer nodig. Het is zeker 
geen gelopen race, maar we zullen er alles aan 
doen om het volwaardig Voortgezet Onderwijs 
in Kerkrade voor elkaar te krijgen. 

Meer informatie over Het Martin Buber, ga naar 
www.kerkrade.nl/hetmartinbuber
U kunt de steunbetuiging nog altijd invullen. 


