
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
• Locht 161 – realiseren aanbouw
• Aardaker 8 – aanleggen tweede inrit
• Prinses Irenestraat 27 – aanleggen inrit
• Vroenstraat 97- realiseren ondergrondse wa-

terbuffer
• Straterweg 42 – kappen twee Picea omorika
• Winricusstraat 70 – aanleggen inrit 
• Eygelshovergracht – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunningen
• Gladiolenstraat en Calbertsweg - realiseren 

27 woningen en aanleg inritten
• Grensstraat 31 en 31A – kappen vier bomen
• Hammolenweg 24 – deels ophogen schutting
• Oranjeplein 11 – verlengen hoofdbouwvlak
• Schifferheidestraat 7 – handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening
• Van Beethovenstraat 53 – kappen kersen-

boom
• Diepenbrockstraat 1 – kappen den
• Locht 31 – plaatsen nieuwe voortzetgevels
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluiten
• Meuserstraat 32 – aanleg gereserveerde ge-

handicaptenparkeerplaats nabij woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Jaarrekening/Jaarverslag 2019
Het college maakt bekend, dat vanaf heden 
gedurende 14 dagen, de Jaarrekening en het 
Jaarverslag 2019 ter inzage liggen. Tegen beta-
ling van de kosten zijn de Jaarrekening en het 
Jaarverslag 2019 verkrijgbaar.
Na 1 juli zullen de jaarstukken ook online te 
raadplegen zijn via de website van de gemeente 
Kerkrade.

Algemeen verbindende voorschriften
• Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 

Zuid-Limburg van 13 mei 2020 - vaststelling.

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

Vanwege de Corona-crisis is het tot nader bericht 
niet mogelijk om de stukken te komen inzien in 
het gemeentehuis. U kunt telefonisch of per mail 
aan gemeentehuis@kerkrade.nl verzoeken om 
toezending van de stukken.

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

Leef lu va Kirchroa,

De uitbraak van het Coronavirus in Nederland heeft onze maatschappij al wekenlang in zijn 
greep. We hebben afstand moeten doen van het leven dat we zo gewend zijn. Voor ons allemaal 
een tijd die we liefst zo snel mogelijk achter ons willen laten. Sinds 11 mei gaan we gelukkig weer 
met stapjes vooruit. Een nieuwe fase breekt aan. Langzaam kunnen we weer wat dingen oppakken 
en doen. Zo kunnen we naar de kapper, kunnen kinderen weer gedeeltelijk naar school en mogen 
terrassen vanaf 1 juni open. Maar we moeten voorzichtig blijven en ons houden aan de regels die 
er gelden. Dat blijft ontzettend belangrijk.
 
Ik ben erg trots op de manier waarop u tot nu toe met de crisis omgaat. Er zijn prachtige initiatieven 
in onze stad, u laat zich allemaal van de goede kant zien. We dragen elkaar een warm hart toe. 
Het is niet voor iedereen gemakkelijk, daar moeten we ons van bewust zijn. Veel inwoners hebben 
afscheid moeten nemen van een dierbare, spanningen thuis kunnen oplopen, fi nanciële zorgen 
ontstaan en het is zwaar om familieleden in verpleeghuizen niet te kunnen bezoeken.
 
Het is ongewis hoe lang deze periode gaat duren. Het vraagt veel
van ons allemaal. We moeten de 1,5 meter in onze contacten 
respecteren, grote bijeenkomsten zijn voorlopig niet mogelijk. Ik 
hoop van harte dat de warmte die in de samenleving voelbaar is, 
blijvend zal zijn. Dat we blijven omzien naar elkaar. 

Ik wens u allemaal heel veel sterkte toe in deze tijd. Alleen in 
grote saamhorigheid en met respect voor de maatregelen krijgen 
we dit virus onder controle. 

#sterktekirchroa

Petra Dassen-Housen, 
Uw burgemeester

Burgemeester aan het woord
Uitgave 20 mei 2020 

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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.
De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma-vrij: 8.30 - 12.00 uur
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

De studiezaal van het gemeentelijk archief 
is tot 1 juni 2020 gesloten.

Sociale wijkpunten
De wijkpunten zijn vanwege het 
coronavirus momenteel enkel 
telefonisch 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

BEKENDMAKINGEN


