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Aanpak wateroverlast Eygelshoven

Op 29 juni 2021 werd Eygelshoven getroffen 
door hevig noodweer. Er viel in twee uur tijd 
ongeveer 140 millimeter per vierkante meter, 
wat neerkomt op zo’n veertien emmers. 

“Met meer extreem weer in het vooruitzicht, 
moet de opvangcapaciteit vergroot worden. 
Zo kunnen we de overlast voor de inwoners 
van Eygelshoven in de toekomst zoveel moge-
lijk beperken”, aldus wethouder Tim Weijers 
(Openbare Ruimte). Samen met Waterschap 
Limburg is de gemeente Kerkrade hiermee 
voortvarend aan de slag gegaan. 

Wat gebeurde er precies op 29 juni?
De riolering was niet bestand tegen de grote 
hoeveelheden water en daardoor zocht het 
water een weg over de straat. Bestaande wa-
terbergingen bleken te klein en de Gravenweg-
lossing aan de Noordzijde van Eygelshoven 
kreeg het water niet verwerkt. Het kwam vanaf 
de Waubacherweg en de Putstraat de kern van 
Eygelshoven binnen gelopen met als gevolg 
grote schade aan panden door binnentredend 
water. Voor de inwoners van Eygelshoven een 
uiterst vervelende en nare situatie.

Onderzoeken
Er zijn inmiddels twee onderzoeken gestart om 
te kijken naar oplossingen voor het waterpro-
bleem: Wat kan op korte termijn gedaan wor-
den aan de wateroverlast en wat op de langere 
termijn. 

Maatregelen korte termijn
De maatregelen die inmiddels zijn genomen 
of op korte termijn verder uitgezocht worden:
• De rotonde aan de Waubacherweg is van 

een andere verkanting (dwarshelling) voor-
zien zodat het water naar de Putstraat geleid 
wordt en niet meer richting Veldhofstraat 
loopt.

• We verlagen het peil van de Rimburgerweg.
• De inloop vanuit de Putstraat naar de Vloots-

graaf wordt verbeterd. 
• Het Waterschap bekijkt of ze de buffer aan 

de Hermangroeve op kan schonen en ver-
groten. 

• We onderzoeken de mogelijkheden om de 
Vlootsgraaf te verdiepen en verbreden.

Maatregelen voor de langere termijn
Op de langere termijn kijken de twee partijen 
naar een breed maatregelenpakket in landelijk 

gebied, stedelijk gebied en rondom de water-
systemen om de situatie verder te verbeteren. 
Bijvoorbeeld extra buffering in het stroomge-
bied van de Gravenweglossing. Ook worden 
nadere maatregelen onderzocht om te voorko-
men dat het water door het tunneltje aan de 
Putstraat kan lopen. In januari gaan gemeente 
en Waterschap in gesprek met de gemeente 
Landgraaf over aanvullende maatregelen. 

Samen met bewoners
Er is een groep van bewoners gevormd die als 
klankbordgroep dient voor gemeente en Wa-
terschap. De groep denkt mee en de maatrege-
len worden met hen besproken.

Reconstructie Locht voltooid

De werkzaamheden op de Locht zijn klaar. 
Na de reconstructie is het gebied ingrijpend 
gewijzigd. 

“Door de herinrichting van het gebied zijn de 
verschillende gedeeltes van De Locht meer 
één geheel geworden en is er meer ruimte 
voor groen. Ook is de karakteristieke spoor-
brug over de Miljoenenlijn weer toegankelijk 
voor verkeer”, vat wethouder Bejas (Verkeer 
en vervoer) de nieuwe situatie samen.   

Nieuwe verkeerssituatie met aandacht voor 
de natuur
Het uitvallen van de brug over het spoor eind 
mei 2018 was voor de gemeente de aanleiding 
om de verkeerssituatie op de Locht en de in-
richting van het gebied te herzien. 
Het resultaat is een ingrijpende wijziging van 
de aansluiting van de Locht op de Hamstraat: 
het viaduct over de Hamstraat is vervangen 
door een directe aansluiting van de Locht rich-
ting de Beitel. Daarmee is ook de provinciale 
weg direct verbonden met het wegennet rich-
ting Aken. Door deze verbinding zal minder 
verkeer gebruik maken van de Locht, wat gele-
genheid bood om het gebied tussen de Ham-
straat en de Drievogelstraat ook opnieuw in te 
richten. Hier is naast de rijbaan een vrij lig-
gend fietspad voor beide rijrichtingen aange-
legd. Ook is er een duidelijke groenstructuur 
gemaakt. In het hele gebied zijn bovendien 
maatregelen uitgevoerd ter bescherming van 
de dierenpopulatie, zoals het aanleggen van 

een wildrooster en een speciale dassentunnel. 

Renovatie spoorbrug 
Een belangrijk onderdeel van de reconstructie 
van de Locht was de renovatie van de spoor-
brug. Deze is in 1925 aangelegd door de Ne-
derlandse Spoorwegen als onderdeel van de 
Miljoenenlijn. Met zijn geklonken stalen con-
structie vormt hij een bijzonder en historisch 
object binnen het gebied. 
Om de brug toekomstbestendig te maken, is 
het houten brugdek vervangen door een kunst-
stof dek. Hiervoor is ook de staalconstructie in 
de rijvloer aangepast. De brug is opnieuw toe-
gankelijk voor gemotoriseerd verkeer en fiets-
verkeer. Zij hebben elk hun eigen rijbaan op 
de brug. De fietspaden aan de zijkanten van 
de brug zijn dan ook verwijderd.

Licht voor de Locht
Vanwege zijn bijzondere karakter heeft de 
gemeente besloten de brug middels een licht-
kunstwerk te benadrukken. Het werk ‘Licht 
voor de Locht’  is ontworpen door kunstenares 
Diana Ramaekers. Het is een luchtig lichtcon-
cept waarin een koel kleurenpalet de boven-
toon voert: wit, groen, blauw en violet. De 
kleuren benadrukken het historische bouw-
werk op elegante en respectvolle wijze.

Het kunstwerk is op 30 november in gebruik 
genomen. Het licht is in de avond gelijkge-
schakeld met de straatverlichting en gaat om 
middernacht weer uit. Om de strooiing van 
het licht naar de natuur en de woningen toe te 
beperken, zijn speciale kapjes over de lichtar-
maturen geplaatst.
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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

Burgerplein
Maandag t/m donderdag 08.30 - 17.00 uur, 
en vrijdag 08.30 - 12.00 uur

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Vakloket Maatschappelijke Zorg
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 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die di-
gitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen rech-
ten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
St. Jozefstraat 23 – plaatsen erfafscheiding aan voor-
zijde en zijkant woning
Meuserstraat/Haaraderweg (kadastrale percelen 
L2107 t/m L2114) – aanleg 8 inritten
Hertogenlaan 29 – plaatsen nieuwe gaskoeler
St. Corneliusstraat 33 – kappen boom
Vredesstraat 13 – aanleggen inrit
Koninginnestraat 15 – vergroten woning door opho-
gen dak achterbouw
Oranjestraat 13 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen bedrijf gericht op 
tandheelkunde
Nico Ploumstraat 10 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen ontwerp en cir-
culaire naaiatelier
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Verleende omgevingsvergunning
Bernard Pothaststraat (kadastraal perceel N1008) – 
plaatsen schuilstal voor paarden en voederberging

Meuserstraat/Haanraderweg (kadastrale percelen 
L2107 t/m L2114) – aanleggen 8 inritten
Kampstraat 152 – handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor bouwen aanbouw
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Elbereveldstraat 340 – verwijderen asbesthoudend 
papier
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis. Wij verzoeken u 
hiervoor een afspraak te maken door een mail te stu-
ren naar gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

Regelgeving
Aanwijzingsbesluit parkeren 2022 - vaststelling
Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerk-
rade 2022 - vaststelling
Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeente-
lijke belastingen gemeente Kerkrade 2022 - vaststel-
ling
Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen 
2022 - vaststelling
Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 
2022 - vaststelling
Controleverordening gemeente Kerkrade 2021 - 
vaststelling

Financiële verordening gemeente Kerkrade 2021 - 
vaststelling
Legesverordening 2022 - vaststelling
Onderzoeksverordening gemeente Kerkrade 2021 
- vaststelling
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
2022 - vaststelling
Treasurystatuut gemeente Kerkrade 2021 - vaststel-
ling
Verordening afvalstoffenheffing 2022 - vaststelling
Verordening hondenbelasting 2022 - vaststelling
Verordening lijkbezorgingsrechten 2022 - vaststel-
ling
Verordening maatschappelijke ondersteuning ge-
meente Kerkrade 2021- wijziging
Verordening markt- en marktpromotiegelden ge-
meente Kerkrade 2022 - vaststelling
Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 - 
vaststelling
Verordening parkeerbelastingen 2022 - vaststelling
Verordening precariobelasting 2022 - vaststelling
Verordening reclamebelasting 2022 - vaststelling
Verordening rioolheffing 2022 - vaststelling
Verordening starterslening gemeente Kerkrade 2021 
- vaststelling
Verordening toeristenbelasting 2022 - vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelgeving 
Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Burgemeester en wethouders doen een oproep aan de inwoners van Kerkrade: 
ga wandelen op nieuwjaarsdag!

Ook 2022 starten we anders dan we gewend zijn. 
Er zal geen traditionele nieuwjaarsreceptie in het 
Raadhuis zijn.

Burgemeester Dassen: “Om de inwoners in deze 
tijd een hart onder de riem te steken, hebben we 
een passend alternatief: een wandeling op nieuw-
jaarsdag. Om de wandeling zo aangenaam moge-
lijk te maken, zorgt de gemeente Kerkrade op twee 
locaties voor warme drank. We nodigen alle inwo-
ners van Kerkrade uit om op 1 januari zo veel mo-
gelijk te genieten van ons prachtige buitengebied.”
Bij twee locaties in Kerkrade bent u op nieuwjaars-
dag van harte welkom om tijdens de wandeling 
een warme chocomel of glühwein te halen. Het 

overbrengen van de nieuwjaarswensen zal dan 
niet ontbreken. U kunt de warme drankjes buiten 
bij de beide locaties afhalen. Na het afhalen van de 
drankjes en het overbrengen van de nieuwsjaar-
wens moet de wandeling voortgezet worden, dit 
volgens de geldende coronaregels. Gezondheid 
en veiligheid staan voorop. Burgemeester en wet-
houders zijn op onderstaande locaties aanwezig:
 
Brasserie Nieuw Ehrenstein
Van 13.00 tot 15.00 uur. Buiten bij Brasserie 
Nieuw Ehrenstein, Nieuw-Erensteinerweg 5.
By Iris
Van 15.00 tot 17.00 uur. Buiten By Iris, Hammo-
lenweg 7C.

 

Meer informatie is te vinden op: 
kerkrade.nl/wandelen-op-nieuwjaarsdag

Partijen slaan handen ineen voor windenergie in Parkstad-Zuid 

Twee initiatiefnemers willen samen een plan uitwer-
ken voor windenergie in Parkstad-Zuid.  

Dit zijn Statkraft en Het Coöperatieve Samenwer-
kingsverband. Begin 2022 spreken de gemeentera-
den van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld zich uit 
over een verder vervolg van de in gang gezette sa-
menwerking. 
Bij groen licht maken de initiatiefnemers samen met 
de omgeving een concreet plan voor windenergie in 
Parkstad-Zuid. 

Samenwerking na advies deskundigenpanel
Eind juli 2021 hebben drie initiatiefnemers een pro-
jectplan voor windenergie in Parkstad-Zuid inge-
diend. Een onafhankelijk deskundigenpanel beoor-
deelde de plannen. 
De gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld 
vroegen de twee best scorende partijen een samen-
werking te verkennen en dat is gelukt. 

Vervolg: besluit gemeenteraden en uitwerking mét 
de omgeving
De gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Sim-
pelveld besluiten in januari en februari of de twee 
partijen hun plan verder mogen uitwerken. Bij groen 
licht gaan de twee initiatiefnemers met inbreng van-
uit de omgeving werken aan de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Ze bereiden in overleg met de 
omgeving een voorstel voor over waar de windmo-
lens precies gaan komen. Ook stellen ze een profijt-
plan op. In dit plan bepalen ze in samenspraak met 
omwonenden hoe de omgeving kan meeprofiteren 
van de opgewekte windenergie.
Wethouder Huub Wiermans (Duurzaamheid): “Al-
vorens er een besluit tot realisatie van windmolens 
wordt genomen, is het cruciaal dat er draagvlak is 
bij bewoners en omwonenden. Hierbij is het ook 
van belang dat bewoners en omwonenden objectief 
worden geïnformeerd over de wijze waarop men kan 
(mee)profiteren van de opbrengsten van het project.”
Meer informatie op windenergieparkstad.nl

Openingstijden van 
Burgerplein rondom 

de feestdagen 

Rond de feestdagen gelden aangepaste 
openingstijden van Burgerplein.

•  Donderdag 23-12: open van 8.30 uur tot 
14:00 uur. 

•  Vrijdag 24-12 en vrijdag 31-12: open 
van 09.00 uur tot 10.00 uur.

 Uitsluitend voor aangifte van geboorte 
en overlijden.

Van maandag 27-12 tot en met donderdag 
30-12 gelden de normale openingstijden 
van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Veel zaken kunt u ook online regelen. 
Ga hiervoor naar kerkrade.nl/onlineregelen


