
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

Vanaf vrijdag 1 mei zullen beweegbare zak-
palen (zogenaamde bollards) in het centrum 
van Kerkrade in werking worden gesteld. Dit 
betekent dat op bepaalde tijden het gemo-
toriseerd verkeer (auto’s, motoren, vracht-
auto’s etc.) geen toegang heeft. 

Het centrum is al ‘autoluw’, wat wil zeggen 
dat er zo min mogelijk gemotoriseerde voer-
tuigen in het centrum worden toegelaten. 
Op dit moment wordt dit geregeld met ver-
keersborden. Helaas blijken deze borden niet 
voldoende te helpen en rijden en parkeren er 
nog te vaak auto’s in het centrum. Dit gebeurt 
ook op drukke momenten dat er veel voet-
gangers aanwezig zijn. 

Veiligheid
Om de veiligheid van de voetgangers in het 
centrum te kunnen garanderen, heeft de ge-
meente besloten om het centrum af te sluiten 
met bollards in het wegdek. 
Deze staan op zes plaatsen in het centrum:
• Kapellaan/Markt 
• Dr. Kreijenstraat 
• Marktstraat 
• Niersprinkstraat 
• Einderstraat 
• Hoofdstraat

Toegankelijkheid centrum
Het systeem treedt in werking op 1 mei 2020.

Vanaf dat moment staan de palen naar bene-
den op maandag tot en met zondag tussen 
07:00 uur en 11:30 uur. Deze openstelling is 
alleen voor laden en lossen. Parkeren in het 
gebied is verboden. De afdeling handhaving 
zal hierop strikt controleren. Van 11:30 uur 
tot 7:00 uur is het centrum niet bereikbaar 
voor gemotoriseerd verkeer. Dit geldt niet 
voor omwonenden en ondernemers met een 
ontheffi ng. In geval van nood kunnen de pa-
len altijd omlaag gezet worden. Ook hulp-
diensten, politie, brandweer, ambulance en 
huisartsen kunnen op ieder moment het cen-
trum inrijden. 

Beweegbare zakpalen in Kerkrade-centrum voor veiligheid voetgangers

Om overlast van de eikenprocessierups te 
voorkomen zullen ook dit jaar de (inlandse) 
eiken in het verstedelijkte gebied van Kerk-
rade bespoten worden met een biologisch 
middel tegen de rups. 

Behandeling
De behandeling van de eiken bestaat uit het 
aanbrengen van een middel op het blad met 
behulp van een hogedrukspuit. Dit middel is 
volledig biologisch en onschadelijk voor an-
dere organismen. In de buitengebieden van 
Kerkrade zullen de bomen selectief behan-
deld worden. Dit omdat hier mogelijk ook 
ander rupsen voorkomen op de bomen en 
deze gespaard moeten blijven. 

Door de bestrijding van de rups wil de ge-
meente de overlast tot een minimum be-
perken. Mocht u ergens zelf eikenpro-
cessierupsen signaleren dan kunt u dit 
doorgeven aan de gemeente via 14 045 of 
gemeentehuis@kerkrade.nl Meer infor-
matie over wat u kunt doen als in aanra-
king bent geweest met de eikenprocessie-
rups of als u klachten heeft, is te vinden op 
www.ggdzl.nl/burgers/milieu-en-gezondheid/
eikenprocessierups/

Bestrijding eikenprocessierups

Op onze website www.kerkrade.nl/coronavirus vindt u veel actuele za-
ken over het Coronavirus en de maatregelen die hiermee samenhangen. 
Vanuit deze pagina kunt u op de pagina ‘Veelgestelde vragen en ant-
woorden’  informatie vinden per thema. Zo kunt u op een gemakkelijke 
manier alles terugvinden wat u zoekt. Zo kunt u op een gemakkelijke 
manier alles terugvinden wat u zoekt.

Ook kunt u op www.kerkrade.nl/coronaondernemers informatie terugvin-
den over de regelingen voor ondernemers in verband met het Coronavirus. 
Leest u dit bericht in het Stadsjournaal en heeft u zelf (momenteel) geen 
toegang tot internet? Schroom dan niet mensen in uw omgeving om hulp 
te vragen. Ook kunt u altijd de gemeente bellen met vragen over het 
 Coronavirus via ons speciale informatienummer 045- 56 76 599.

Informatie over het Coronavirus 
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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
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 zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Conventuelenstraat 10 - kapvergunning
Grensstraat 31 - kapvergunning
Vestastraat 6 - kapvergunning
Oranjeplein 11 - verlengen hoofdbouwvlak 
voor aanbouw 
Pr. Margrietstraat 30 – balkon bij badkamer 
betrekken 
Vinkerstraat 74 - bestaande inrit verplaatsen
Wenckebachstraat 22 - bouw 3 overkappingen 
voor grondopslag
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Markt 18 – veranderen voorgevel
Ursulastraat (SUPERLOCAL) – bouwen 27 wo-
ningen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunning
Kosterbeemden 150 – constructieve wijziging
Winselerhofstraat 9 – constructieve wijziging
Langheckweg 25 – wijziging verleende ver-
gunning
Brughofweg 25 – plaatsen keerwanden voor 
milieustraat
Pleinstraat 18 – plaatsen twee kozijnen
Kremerstraat 114 - inritvergunning 
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
Paulus Potterstraat 5 - plaatsen erfafscheiding
Marktstraat 88 - plaatsen erfafscheiding
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Markt 33 – schilderen gevels
Geen bezwaar mogelijk

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Steenbergstraat 31 – Gehlen Schols Transport 
en Logistics B.V. Datum melding: 26 maart 
2020. Zaaknummer: 2020-202364.
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
-  opslag kunstmeststoffen van meststoffen-
groep 1.3 aan de Parallelweg 38 te Kerkrade.

Tunnelweg 90 – NG – Perfumes B.V. Datum 
melding 13 maart 2020. Zaaknummer 2020-
202092.
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- uitbreiding opslag gevaarlijke stoffen met 5 
compartimenten
Beide inrichtingen vallen onder de werking 
van het Activiteitenbesluit en de ministeriële 
regeling. Dit betekent dat de inrichting moet 
voldoen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op de 
inrichting van toepassing zijn. Voor meer infor-
matie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl. of contact opnemen 
met de RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 
389 78 12.
Geen mogelijkheid van bezwaar of indienen 
zienswijze.

Vanwege de Corona-crisis is het tot nader be-
richt niet mogelijk om de stukken te komen in-
zien in het gemeentehuis. U kunt telefonisch 
of per mail aan gemeentehuis@kerkrade.nl ver-
zoeken om toezending van de stukken

BEKENDMAKINGEN

In verband met het Coronavirus heeft de 
Oranjevereniging Kerkrade besloten om al 
haar activiteiten tijdens de maanden april 
en mei af te gelasten. Omdat de activitei-
ten niet door kunnen gaan roept de Oranje-
vereniging de inwoners van Kerkrade op om 
tijdens  Koningsdag, op 4 mei en op 5 mei 
2020 uitbundig te vlaggen. Dit als teken van 
saamhorigheid.

Op 4 mei is het de bedoeling dat de 
 Nederlandse vlag halfstok wordt gehangen.
Op 5 mei mogen de vlaggen in top worden 
gehesen. Tijdens Koningsdag idem, en dan 
mag eveneens een oranje wimpel worden 
toegevoegd. 

De Oranjevereniging is nog op zoek naar een 
manier om dit jaar nog stil te staan bij 75 jaar 
vrede, omdat dit op grootse wijze gevierd en 
herdacht zou worden.

Kaarsje tijdens Dodenherdenking
Tijdens de Dodenherdenking, op 4 mei, 
vraagt de Oranjevereniging aan de inwoners 
van Kerkrade en Herzogenrath om een kaars-
je aan te steken om 19.45 uur en dit thuis op 
de vensterbanken te plaatsen. De vereniging 
herdenkt dan ook de slachtoffers van het Co-
ronavirus. Na de twee minuten stilte zullen 
in Kerkrade en in Herzogenrath 10 minuten 
lang alle kerkklokken gaan luiden. 

Geen activiteiten tijdens Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Koningsdag 2018


