
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

In Kerkrade pakken we laaggeletterdheid samen aan!

In Kerkrade is één op de zes inwoners in de 
leeftijd tussen 15 en 65 jaar laaggeletterd. Dat 
heeft grote gevolgen voor hun persoonlijke 
leven. Maar wat betekent laaggeletterdheid 
precies? En waarom is het zo ontzettend be-
langrijk dat we dit samen aanpakken? 

Wat is laaggeletterdheid? 
Laaggeletterdheid is een term voor mensen 
die veel moeite hebben met lezen en schrij-
ven. Vaak hebben ze ook moeite met rekenen 
en vinden ze het lastig om met een computer, 
tablet of smartphone om te gaan. Laaggeletter-
den kunnen wel lezen en schrijven maar hun 
taalvaardigheid ligt onder het minimale niveau 
om volwaardig mee te kunnen doen in de 
Nederlandse maatschappij. 
En dat is een probleem, want taal is zo belang-
rijk in het dagelijks leven. Denk aan het lezen 
van veiligheidsinstructies, bijsluiters van medi-
cijnen, maar ook de dienstregeling bij de bus-
halte en voorleesboekjes voor (klein)kinderen.  

Laaggeletterdheid herkennen
Mensen die niet goed kunnen lezen en schrij-
ven, praten hier niet snel over en proberen hun 
probleem te verbergen. Vaak schamen ze zich 
en verzinnen ze een smoesje als ze iets moeten 
schrijven, of iets op de computer moeten doen: 
“Dat doe ik later thuis wel” bijvoorbeeld, of 
“Ik ben mijn bril vergeten”. 

Laaggeletterdheid aanpakken
Merk je in je omgeving dat iemand vaak ex-
cuses gebruikt wanneer hij of zij iets moet le-
zen of schrijven? Grote kans dat deze persoon 
moeite heeft met taal en jouw hulp en steun 
goed kan gebruiken. Ga het daarom gesprek 
met deze persoon aan, vertel dat hij of zij zich 

niet hoeft te schamen en dat je nooit te oud 
bent om te leren. 
Moedig hem of haar aan om hulp te zoeken, 
in Kerkrade zijn genoeg plekken zijn waar ie-
dereen welkom is voor gratis hulp om beter te 
leren lezen en schrijven.

Samen staan we sterk, samen pakken we 
laaggeletterdheid in Kerkrade aan! 

Kijk op www.kerkrade.nl/taal voor meer 
informatie. 

Tot nu toe konden in Kerkrade extra rollen 
met PMD-zakken voor de inzameling van 
Papier, Metaal en Drankkartons alleen in het 
Stadskantoor, de Kringloopwinkel en het Mi-
lieupark afgehaald worden. Sinds 1 januari 
2020 kunt u PMD-zakken ook in de Kerk-
raadse supermarkten ophalen. 

Het betreft de volgende supermarkten:
• Albert Heijn XL, Roda JC Ring 5
• Albert Heijn, Hertogenlaan 29
• Jumbo Kerkrade West, Carboonplein 6
• Jumbo Eygelshoven, Portbeemden 1
•  Jumbo Kerkrade Centrum, 

Onze Lieve Vrouwestraat 5
• Plusmarkt Franssen, Maria Gorettiplein 1

Daarnaast kunt u de rollen ook nog steeds 
ophalen bij het Stadskantoor, Markt 
33, bij de Rd4 Kringloopwinkel aan de 
Spekhofstraat 4 en bij het Milieupark 
aan de Ingenieur Wintgensstraat 2. 
U ontvangt per keer maximaal 2 rollen.

PMD-zakken nu ook in de Kerkraadse supermarkten op te halen
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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

Achilles-Top organiseert elk jaar de Abdijcross 
in Kerkrade-Rolduc. De gemeente Kerkrade 
maakt hiervoor het parcours wedstrijdklaar 
en er wordt zo’n 30 m3 zand aangebracht. 
De gemeente Kerkrade huurt geen aannemer 
in om het zand te verspreiden, maar werkt in 
plaats hiervan samen met de Buitenhof, een 
school voor speciaal onderwijs.

In de week voorafgaand aan de Abdijcross gaan 
leerlingen van de Buitenhof, die de opleiding 
‘werken met minigraafmachine’ van het CI-
TAVERDE college volgen, aan de slag met het 

parcours. Dit gebeurt tijdens de drie praktijkda-
gen die de gemeente samen met de Buitenhof 
organiseert.
Gemeente Kerkrade en de Buitenhof bekijken 
vervolgens de mogelijkheid om leerlingen uit 
Kerkrade en omgeving een plek te geven bij de 
gemeente. Zij kunnen dan via de gemeente een 
opleiding volgen of voortzetten. De eerste stap 
in dit traject is stage lopen binnen de gemeente. 
Wanneer dit succesvol verloopt, wordt de stage-
plek omgezet in een werkervaringsplek. Binnen 
anderhalf jaar bekijken de gemeente en de Bui-
tenhof of de jongeren naar behoren functione-

ren en of zij een vervolgopleiding kunnen vol-
gen. Bij een positief oordeel starten ze met een 
BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) opleiding. 
Soms gaat dit gepaard met een jaarcontract bij 
een uitzendbureau waar zij de kans krijgen om 
diverse certifi caten te halen. Deze aanpak vergt 
maatwerk, maar boekt resultaten. 

Wethouder Wiermans (Jeugdwerkloosheid, 
Arbeidsmarkt) is blij met dit initiatief om 
jongeren in deze regio op de juiste plek te 
krijgen. De samenwerking tussen de gemeente 
Kerkrade en de Buitenhof draagt hieraan bij.

Geslaagde samenwerking tussen gemeente Kerkrade en de Buitenhof

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 – bouwen sportaccommodatie 

met parkeervoorzieningen
•  Willem Alexanderstraat 7 – kappen drie 

bomen
•  Mgr. Nolensplein 16 – vervangen erfafschei-

ding
•  Rimburgerweg 7 – veranderen bestaande 

inrit
•  Brugmolenweg 25 – verbreden bestaande 

inrit tot gezamenlijke inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
Grachterstraat 36 – kappen drie coniferen en 
drie dennen
Groene Kruisstraat 19 – bouwen woonhuis en 
aanleg inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
•  Elisa-Gracht 13 – verwijderen asbesthou-

dende vinyltegels
•  Zwaluwstraat 27 – verwijderen asbesthou-

dende lijmlaag
•  Seghemanstraat 16 – verwijderen asbest-

houdend papier, vinyltegels en bitumen
•  Singelweg 1TR – verwijderen asbesthou-

dende toepassingen in trafo
•  Hertogenlaan 84 – verwijderen asbesthou-

dende lijmlaag en afdichting
•  Vredesstraat 27 – verwijderen asbesthou-

dende vinyltegels, bitum en papier

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Melding KOK Lexmond B.V. d.d. 10 januari 
2020 inzake voornemen om in periode 31 
januari tot en met 30 april 2020 met behulp 
van een mobiele breekinstallatie bouwpuin 
te breken aan de locatie Langheckweg 25 te 
Kerkrade. Het bewerken van het bouwpuin 
zal naar verwachting maximaal 2 werkdagen 
duren.

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 vak-
balie Bouwen, Wonen, Leefmilieu.  

Verkeerbesluit
•  Nabij woning Bleijerheiderstraat 24 aanleg 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
•   Nabij woning Deken Deutzlaan 9D aanleg 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Intrekking verkeersbesluit
Intrekking verkeersbesluit waarbij fi etstunnel 
Wijngracht buiten gebruik werd gesteld mid-
dels fysieke afsluiting.
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De verkeersbesluiten liggen gedurende 
6 weken ter inzage bij het informatiecentrum 
in het Stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN


