
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand 

onder verantwoordelijkheid van Team 

Communicatie & Marketing, Domein 

Bestuur.

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

Waar kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Kerkrade. 
Op maandag 14 of dinsdag 15 maart kunt u vervroegd uw stem uitbrengen. 

U mag zelf bepalen in welk stembureau u uw stem uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee-
nemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. In het overzicht 
met locaties kunt u zien waar u kunt stemmen. 

De stembureaus gemarkeerd met zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Stemmen op 14 en 15 maart (vervroegd stemmen) 
HuB  Theaterplein 30 (ingang Theaterplein) 
’t Patronaat Ursulastraat 232 
SocioProject Terbruggen 16 (ingang grote zaal) 
’t Westhoes Anemonenstraat 16 

Stemmen op 16 maart 
GaiaZOO (10u tot 17u) Hof van Gaia (ingang Brughofweg 25 – Poort 3) 
Roda J.C.  Roda J.C. Ring 1 (hoofdingang stadion) 
HuB Theaterplein 30 (ingang Theaterplein) 
Tijdelijk stembureau  Kapellaan Kapellaan (naast museum Discovery) 
Clublokaal KVC Oranje Voorterstraat 80 
’t Patronaat Ursulastraat 232 
Theaterzaal De Buun Rolduckerstraat 157 
Wijkzorgcentrum Kling Nullet  Maria Gorettistraat 4 
Café E jen Bouwerwei Franciscanerstraat 44 
Catharinahoes Lambertistraat 12 
Kerkgebouw Nassaustraat Nassaustraat 39 (zaal rechts) 
Clublokaal v.v. Chevremont Kaffebergsweg 4  
P3 ’t Sjevemethoes St. Pieterstraat 3  
Centrum Op de Bies Kapelaan Lochtmanstraat 3 
Gebouw Scouting Vincent van Goghplein 1 
Autobedrijf Arsen Eygelshovergracht 65 
SocioProject Terbruggen 16 (ingang grote zaal) 
Basisschool de Schatkist Truytstraat 25 
Clublokaal LHC Anselderlaan 85 
Clublokaal v.v. R.K.T.S.V. Seghemanstraat 30 
Gymzaal Singelweg  Singelweg 3 
’t Sjtaaterhoes Schaesbergerstraat 27  
Spireahof Spireastraat 38 
’t Westhoes Anemonenstraat 16 
Flexiforum Spekhofstraat 15 (ingang via Elbereveldstraat) 
Verenigingsgebouw Heidsjer Trefpunt Patronaatstraat 19 
TCK’54 (Tennisclub Kerkrade ’54) Parkstraat 1A 
Tijdelijk stembureau Gracht Parkeerplaats Lourdesstraat – Eikerplein 

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Let op! In de GaiaZOO kunt u alleen stemmen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
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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 woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Leeuwerikstraat 7 - realiseren inrit
Prinses Margrietstraat 14 - dichtzetten balkon 
voor vergroten badkamer
St. Pieterstraat 145 - plaatsen vier tijdelijke 
units
Berghofstraat (kadastraal perceel P1011) - 
kappen kastanje
Spoorstraat (kadastraal perceel P788) - kap-
pen linde
Graverstraat (kadastraal perceel P2998) - kap-
pen esdoorn
Rolduckerstraat 112 - plaatsen zonnepanelen 
dak Sporthal Rolduc
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Leeuwerikstraat 7 - realiseren inrit
Prinses Margrietstraat 14 - dichtzetten balkon 
voor vergroten badkamer
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Oranjestraat 13 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen bedrijf ge-
richt op tandheelkunde voor dieren
Leeuwerikstraat 7 - bouwen garage 
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Crombacherstraat 28 - plaatsen zonnepane-
len op dak monumentale hoeve
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Pleinstraat 14 - vergroten woning op verdie-
ping
Akerstraat 93 - plaatsen nieuwe kozijnen
Bernard Potharststraat 35 - plaatsen dakkapel, 
vergroten bestaande dakkapel en realiseren 
constructieve wijzigingen woning
Tunnelweg 88 - bouwen bedrijfspand
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende evenementenvergunning
Markt - 4 daag Vasteloavend i Kirchroa 26-2 
t/m 1-3 
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Akerstraat 93 - realiseren woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Pastoor de Grootstraat 1A - bouwwerk brand-
veilig gebruiken voor opvang voor dak- en 
thuisloze jongeren (Credohuis Parkstad)
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Besluit maatwerkvoorschriften Activiteiten-
besluit milieubeheer
Voor: Geluid 
Datum besluit: 3 februari 2022 
Locatie: Mexma Food B.V., 
Klarenanstelerweg 2
Zaaknummer: 2021-209034
Informatie RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Deze week valt de jaarlijkse aanslag met 
gemeentelijke- en waterschapsbelastingen 
op de deurmat.

Het is mogelijk dat u de aanslag al eerder 
hebt ontvangen. 

Op de aanslag staat de nieuwe WOZ- 
waarde van onroerende zaken, zoals  
woningen. 
Doordat de huizenprijzen het afgelopen 
jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de 
WOZ-waarde gestegen. 

Vindt u de WOZ-waarde te hoog? 
Dien dan niet direct bezwaar in, maar bel 
eerst met BsGW. De BsGW-taxateurs hel-
pen u graag. Kijk voor meer informatie op 
www.bsgw.nl/contact

Op 23 februari 2022 om 19:00 uur vindt de eerstvolgende ge-
meenteraadsvergadering plaats. 

De agenda en vergaderstukken zijn te vinden op ons bestuurlijk 
informatiesysteem iBabs.
Ga hiervoor naar kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie
De vergadering zal digitaal plaatsvinden en niet voor publiek toe-
gankelijk zijn. 
Via iBabs kunt u de raadsvergadering live volgen en achteraf te-
rugkijken. 

Raadsvergadering februari 2022 Gemeente gesloten met Carnaval 

Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn alle gemeente-
lijke kantoren gesloten.

De burgerlijke stand is op maandag 28 februari aanstaande ge-
opend tussen 09.00 en 10.00 uur. U kunt dan alleen terecht voor 
aangifte van overlijden en geboorte.


