
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

Grensovergang bij Grensstraat voor onbepaalde tijd gesloten

Coronanieuws

In verband met werkzaamheden in het cen-
trum van Herzogenrath heeft de gemeente 
Herzogenrath besloten om de grensovergang 
bij de Grensstraat tijdelijk te sluiten. 

De doorgaande route via de Grensstraat en 
de Eygelshovenerstrasse is sinds maandag 

17   augustus onderbroken. De winkel aan de 
Grensstraat blijft bereikbaar.

Het doorgaande verkeer naar het centrum 
van Herzogenrath wordt omgeleid via de 
 Merksteinstraat en de Bisscherouxstrasse. Er is 
een omleiding aangegeven.

Voor nadere informatie kunt u contact 
 opnemen met de gemeente  Herzogenrath, 
 afdeling Straßenverkerhrsbehörde.
Telefoonnummer  00492406/83409.

De Coronaregels, maar dan in ons Kerkraads dialect!

1. Wèsj dieng heng rejelmöasieg en lank, zing e kingerlidsje went-s te dat dees: ‘t Zoos e ef-je óp ‘t trepje (tsem baisjpiel).

2. Went-s te hóste móts of niste, dóch dat in diene elleboag um diechzelver en angere tse besjerme.

3. Hod winniegstens angerhaove meter aafsjtank va anger lu.

4. Dui jinne en jef jinne ing hank, óch nit de lu woa-ts te ‘t mieëtste van huls.

5.  Mit dis rejele hulps te diechzelver en de lu um diech hin tse besjerme. Doe kans dieng leefde vuur hön óch óp anger manere 
losse kieke.

6. Iech blief heem, alles kunt jód.

#Ópaafsjtankkótbij 
#Sterktekirchroa

Met dank aan Joep Kirchroa!!
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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 overheids-
website https://zoek.offi cielebekendmakingen.
nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Nullanderstraat 71 – wijzigen van bestemming
Rolduckerstraat (kadastraal perceel B10574) – 
realiseren woning en aanleggen inrit
Nieuwstraat 123 – plaatsen carport
Portbeemden 1 - plaatsen hekwerk met twee 
poorten
Vinkerstraat 88 - realiseren garage en aanleg-
gen inrit
Spekhofstraat 15 - brandveilig gebruiken kin-
dercentrum Ratatouille
Jacob Ruysdaelstraat 5 – kappen 4 bomen
Callistusstraat 1 - kappen Robinia Pseudoaca-
cia
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
Industriestraat 84 - plaatsen een nieuw kozijn, 
plaatsen drie nieuwe reclameobjecten, aanleg-
gen nieuwe inrit en het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening

Wiebachstraat (kadastraal perceel M476) 
-  realiseren bedrijfspand en tijdelijk plaatsen 
bouwwerken voor de bouwplaats
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Kievitstraat 16 - kappen conifeer
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Buiten behandeling laten aanvraag
Strijthagenweg 151 - realiseren garage met ber-
ging en erker in de voorgevel
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Verleende omgevingsvergunning
Nassaustraat 110 – bouwen garage
Parallelweg 4 - vergroten keuken en bij woon-
kamer integreren
Groene Kruisstraat 19 - wijzigen reeds verleen-
de vergunning
Pannesheiderstraat 30 en 30A - herbestemmen 
horeca naar appartementen, het realiseren van 
onderdoorgang en aanleggen inrit
O.L. Vrouwestraat 48 – wijzigen bestemming
Lempersstraat 34 – kappen 2 coniferen
Teutelebroekstraat 24 – kappen 2 berken
Lodewijk van Deysselstraat 46 – kappen catalpa
Heistraat 78 – kappen 2 acacia’s

Singelweg 66 – verbreden bestaande inrit
Kloosterraderstraat 91 – verbreden bestaande 
inrit
Adriaen Brouwerstraat 90 - aanbrengen wit 
kruis op aangrenzende parkeerplaats voor aan-
leggen inrit
Kaalheidersteenweg 50 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
Anselderlaan 58 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 10 augustus 2020 - vaststel-
ling

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

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Zommersjpas i Kirchroa 2020 weer een succes!

Vanaf 20 juli heeft Zommersjpas i  Kirchroa 
weer plaatsgevonden. Net als ieder jaar 
vonden er gedurende vier weken elke 
maandag tot en met donderdag activiteiten 
plaats voor de kinderen in Kerkrade.

Rekening houdend met de huidige corona-
maatregelen werd door Impuls in samen-
werking met Kinderopvang Parkstad en de 
Stichting Radar dit jaar een meer wijkge-
richt zomerprogramma samengesteld. Op 

het programma stonden onder meer een 
speur tocht, een bingospel, kinderyoga, 
scoutingactiviteiten en bezoekjes aan het 
Continium.

Wethouder Schlangen was aanwezig bij 
de kinderbingo met vingerverf, die op 
10 augustus plaatsvond in wijkpunt 
’t  Westhoes en hij deed maar al te graag 
mee. 

“Wat mooi dat wij in goede samen werking 
met Impuls, Kinderopvang  Parkstad en 
 Radar toch nog een mooi programma 
 hebben  kunnen aanbieden. De  kinderen 
in  Kerkrade verdienen deze prachtige 
 momentjes, en dat hebben wij toch maar 
weer mooi voor elkaar gekregen”, aldus 
wethouder Schlangen. 


