
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

Op vrijdag 7 februari was de uit Kroatië 
afkomstige Dubravka Šuica, vicevoorzitter 
van de Europese Commissie voor Demo-
cratie en Demografi e, in Kerkrade. 

Ze kwam hier om kennis te nemen van de 
regionale aanpak van de demografi sche 
ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroe-
ning en afname van de bevolking. Later dit 
jaar komt zij met een actieplan voor EU re-
gio’s die kampen met deze problematiek. In 
Kerkrade wilde zij zich oriënteren en laten 
inspireren. Daarvoor bezocht zij locaties in 
Kerkrade waar deze aanpak zichtbaar is. 

Ook sprak zij met mensen die vanuit hun 
professie dagelijks bezig zijn antwoorden 
te formuleren op vraagstukken zoals de stij-
ging van de gemiddelde leeftijd van de be-
volking en de daarbij horende grotere zorg-
vraag. Ook komt daar de preventieve kant 
bij kijken, door te investeren in onderwijs 
en het stimuleren van een gezonde levens-
stijl.

Het bezoek startte in het Continium Dis-
covery Centrum in Kerkrade. Vervolgens 
bracht het gezelschap een kort bezoek aan 
het project SUPERLOCAL waar te zien is 
dat slopen van overbodige en verouderde 
(hoog)bouw ruimte geeft om te bouwen 
aan kwaliteit. In dit project komen sloop, 
vervangende nieuwbouw én de verbetering 
van de woonomgeving samen in een expe-

riment van circulair en duurzaam bouwen. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt met 
een EU subsidie uit het Urban Innovative 
Actions programma. 

Daarna werd ’t Westhoes in de Kerkraadse 
wijk Heilust aangedaan. Deze wijk heeft in 
de afgelopen 10 jaar een enorme transfor-
matie ondergaan. Door de integrale aanpak 
van het hele gebied waar hoogbouwfl ats 
en woningen zijn gesloopt en er nieuwe en 
betere woningen voor terug zijn gekomen, 
met veel ruimte voor groen en aandacht 

voor duurzaamheid en ontmoeting is de 
leefbaarheid er enorm op vooruit gegaan. 
In ’t Westhoes, gebouwd in een voormalige 
kerk en nu in gebruik als moderne multi-
functionele accommodatie, ontmoette de 
Europees commissaris diverse personen die 
vanuit hun achtergrond bijdragen leverden 
aan de kennisuitwisseling over de aanpak 
van demografi sche uitdagingen in de regio. 
Na de bijeenkomst had mevrouw Šuica in 
’t Westhoes nog een gesprek met Raymond 
Knops, minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Eurocommissaris Dubravka Šuica bezoekt Kerkrade

Onlangs feliciteerde Huub Wiermans (Wet-
houder Centrumontwikkelingen en Centrum-
management) ondernemerskoppel Michael 
Wirthgen en Suzan Ghijsen met de heropening 
van Brasserie Martinique in Kerkrade-Centrum. 
Begin januari namen zij de brasserie over. 

Alles op alles gezet
“Toen wij er begin vorig jaar achter kwamen dat 
de zaak te koop was, hebben wij alles op alles 
gezet om Brasserie Martinique over te nemen,” 
vertelt Michael. “Na jarenlang werkzaam te 
zijn geweest in de telecombranche, was ik toe 
aan een nieuwe uitdaging. Het was altijd al 
mijn grote droom om een eigen horecazaak te 
hebben. Na acht maanden papierwerk, vergun-
ningen aanvragen en opleiding volgen is het 
ons gelukt!”

Waardering
De nieuwe eigenaren hebben er bewust voor 
gekozen om voort te borduren op het suc-

cesvolle concept van het ‘oude’ Martinique. 
“Vooral de vaste klanten waarderen dit enorm. 
Ook het personeel hebben we overgenomen,” 

zegt Suzan. “We zijn beiden Kerkradenaren, 
spreken het dialect en vinden het geweldig om 
deze prachtige brasserie voort te zetten.”

Heropening Brasserie Martinique in Kerkrade-Centrum
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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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Firenschatstraat 14 - kappen 6 bomen
•  Kapelweg 16 – uitvoeren constructieve wij-

ziging
•  Op de Kamp 3 – plaatsen overkapping
•  Jeruzalemhof 3 – kappen 1 boom
•  Hammolenweg 24 – gedeeltelijk vervangen 

erfafscheiding
•  Ursulastraat – bouwen 15 woningen (Super 

Local)
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Voornemen gevraagde vergunning te verlenen 
voor het tijdelijk (3 jaar) vestigen van activi-
teitencentrum voor mensen met een verstan-
delijke en/of lichamelijke beperking en het 
brandveilig gebruiken van het pand voor het 
verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 
personen met een lichamelijke of verstande-
lijke handicap aan de Erpostraat 1.
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Verleende omgevingsvergunningen
•  Schovetweg 86 – legaliseren constructieve 

wijziging
•  Graaf Saffenburgweg 15 - brandveilig ge-

bruiken pand wegens verschaffen dagverblijf
•  Molenweg 33 – kappen 1 walnoot
•  Smedenstraat 5 - kappen 1 kersenboom en 

snoeien 1 kersenboom
•  Firenschatstraat 14 - kappen 2 coniferen, 2 

notenbomen, 1 eik en 1 hazelnoot
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
•  Zonstraat 17 - verwijderen asbesthoudende 

toepassingen en slopen hoofdgebouw
•  Hoofdstraat 47D - verwijderen asbesthou-

dende lijmlagen
•  Burg. Savelberglaan 153 -  verwijderen as-

besthoudende toepassingen
•  Theaterpassage 48 - verwijderen asbesthou-

dend plaatmateriaal
•  Schleidenstraat 202 - verwijderen asbest-

houdende restanten en bitumen
•  Ons Limburgstraat 57 - verwijderen asbest-

houdende toepassingen en slopen hoofdge-
bouw

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken be-
treffende omgevingsvergunningen en sloop-

meldingen liggen, na telefonische afspraak, ook 
ter inzage in het Stadskantoor bij de vakbalie 
Bouwen, Wonen, Leefmilieu.  

Verkeerbesluit
•  Christinastraat, eerste stuk, komende vanaf 

de Portbeemden - instellen beperkt stopver-
bod van 25 meter  

•  Maria Gorettistraat bij huisnummer 1-3 en 
Kruisstraat bij groenvoorziening vlakbij krui-
sing met Maria Gorettistraat, Veldkuilstraat 
en Bleijerheidestraat – aanleggen voetgan-
gersoversteekplaats

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

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

Algemeen verbindende voorschriften
Beleidsregels subsidie peuteropvang en voor-
schoolse educatie Kerkrade 2020 – vaststelling
Marktreglement 2012 - wijziging ‘Opstellings-
plan annex vlekkenplan markt Eygelshoven’

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal en liggen ge-
durende 6 weken ter inzage bij het informatie-
centrum in het Stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood 
gemaakt. Sinds 1960 is dit verboden omdat 
lood ongezond is voor jonge kinderen. Heeft 
u nog loden waterleidingen in huis? Laat deze 
dan vervangen!

Uit onderzoek is gebleken dat te veel lood 
slecht is voor kinderen tot 8 jaar. Dit kan leiden 
tot lagere intelligentie en gedragsafwijkingen, 
zoals een verminderde concentratie. Ook voor 
volwassenen is te veel lood niet goed, al zijn zij 
hier minder gevoelig voor. 

In Kerkrade zijn er geen loden aansluitleidingen 
meer, de waterleidingmaatschappij heeft deze 
waterleidingen reeds allemaal vervangen. Ook 
in gemeentelijke gebouwen en scholen zitten 
geen loden waterleidingen meer. Mogelijk zijn 
er wel nog oude(re) woningen met loden bin-
nenleidingen. 

Het vervangen van deze leidingen is een verant-
woordelijkheid van de huiseigenaar. Deze lei-
dingen zijn te herkennen aan hun grijze kleur, 
mits ze niet geverfd zijn. Loden leidingen zijn 
vaak een beetje bobbelig en als u er op klopt, 
bijvoorbeeld met een lepel, hoort u een dof ge-
luid.

Wanneer u zelf eigenaar van een woning met 
loden binnenleidingen bent, kunt u dit zelf (la-
ten) vervangen. Wanneer u een woning huurt, 
kunt u de eigenaar vragen om dit te doen.

Het is niet wettelijk verplicht om de loden bin-
nenleidingen te vervangen, maar aangezien 
lood slecht is voor de gezondheid van kinderen, 
adviseren de gemeente, de Gezondheidsraad 
en de GGD om loden binnenleidingen spoedig 
te vervangen. 

Voor meer informatie, zie:
www.wml.nl/alles-over-water/drinkwater-kwa-
liteit/loden-leidingen-in-huis-laat-ze-vervangen
www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/
lood/
www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-
waterleidingen/

Op carnavalsmaandag en -dinsdag (24 en 25 
februari 2020) wordt geen afval aan huis inge-
zameld. 

Kijk in de Milieu App of op 
www.rd4.nl/afvalkalender wanneer uw afval 
wordt opgehaald (let op: dit kan ook de zater-
dag vóór carnaval zijn!). 
Tip: stel in de Milieu App het alarm in en ont-
vang een melding vóór elke inzameldag. 

Afwijkende openingstijden 
Op carnavalsmaandag en -dinsdag zijn de Rd4-
milieuparken, de Rd4-kringloopwinkels en het 
Rd4-hoofdkantoor de gehele dag gesloten.

Wij wensen iedereen een fi jne carnaval!

Heeft u nog loden  waterleidingen in huis? Laat deze dan vervangen!

Afvalinzameling rond Carnaval 


