
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.
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Bouwt u mee aan de nieuwe duurzame buurt in Bleijerheide? 
Kom dan wonen in SUPERLOCAL!

In het SUPERLOCAL-project worden zo veel 
mogelijk materialen van voormalige hoog-
bouwflats gebruikt voor de bouw van nieu-
we woningen en de aanleg van de openbare 
ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare 
huurwoningen, een gemeenschappelijke 
ruimte voor bewoners en omwonenden en 
een waterkringloop die regenwater opvangt 
en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair 
bouwproject dat in het teken van duur-
zaamheid en bewonersparticipatie staat. 

“Bijzonder aan deze wijk is dat de wonin-
gen gemaakt zijn van de materialen van de 
flats die hier tot kort geleden stonden. Voor-
malige bewoners en omwonenden denken 
actief mee over de plannen voor het gebied. 
In het project zijn nieuwe methodes bedacht 
en getest om materialen zoals beton, bakste-
nen en hout opnieuw te gebruiken voor de 
bouw van woningen en de aanleg van het 
openbare gebied (bijvoorbeeld voor de aan-
leg van paden). Ook wordt duurzaam omge-
gaan met water in deze nieuwe buurt”, aldus 

wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte/
Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting). 

Voor het bijzondere SUPERLOCAL project 
zoekt partner HEEMwonen bijzondere be-
woners. Voelt u zich aangesproken door de 
duurzame doelstellingen van het project en 
wilt u meedenken en meedoen om van deze 
nieuwe buurt een fijne plek om thuis te ko-
men te maken? Dan zoeken wij u! U kunt 
uw interesse in een woning nu kenbaar ma-
ken via www.woneninsuperlocal.nl

Alle algemene info over het project is te vin-
den op www.superlocal.eu

Bijna 142.000 inwoners van Limburg ont-
vangen in september een uitnodiging van 
de GGD om mee te doen aan de ‘GGD 
Gezondheidsmeter 2020’. Dit onderzoek 
wordt gedaan omdat de Limburgse gemeen-
ten graag willen weten hoe het met hun in-
woners gaat. 

Eens in de vier jaar voeren de GGD’en dit 
onderzoek uit onder inwoners van 18 jaar en 
ouder. De eerste onderzoeksresultaten wor-
den in de loop van 2021 bekend. 

“Ook in Kerkrade ontvangen inwoners de 
vraag om mee te doen aan het onderzoek. 
Om een goed en betrouwbaar beeld te krij-
gen is het belangrijk dat zoveel mogelijk 

mensen de vragenlijst invullen. Alleen zo 
kunnen we bekijken wat nodig is om de ge-
zondheid en leefgewoonten van inwoners 
te helpen verbeteren”, aldus wethouder Leo 
Jongen (Volksgezondheid).

Wist u bijvoorbeeld dat in 2016 in Limburg
• 7% van onze jongvolwassen en 25% van 

de volwassenen op middelbare leeftijd in-
tensieve mantelzorg geeft?

• 76% van de volwassenen en 53% van de 
ouderen de gezondheid ervaart als goed 
tot zeer goed?

• 25% van de volwassenen vrijwilligerswerk 
doet en 23% van de ouderen?

• 82% van de volwassenen en ouderen wel 
eens alcohol drinkt en 7% overmatig?

Meer informatie?
www.ggdzl.nl/gezondheidsmeter

GGD Gezondheidsmeter 2020

Wonen in de wereld 
van morgen?

Van 1 tot en met 8 oktober vindt de Week 
tegen eenzaamheid 2020 plaats. 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt 
zich eenzaam. Mensen voelen het gemis 
van verbondenheid met anderen. Eenzaam-
heid is van alle leeftijden, niet enkel oude-
ren ervaren eenzaamheid. 

In de Week tegen eenzaamheid wordt zowel 
landelijk als ook in Kerkrade aandacht ge-
vraagd voor dit probleem. Eenzaamheid is 
vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet 
mee te koop en je kunt aan de buitenkant 
niet zien, hoe iemand zich van binnen voelt.  
Wethouder Jongen (Wmo) : “De gemeente 
werkt met een groot aantal partijen samen 
aan een stad waarin mensen naar elkaar 
omkijken en oprechte aandacht voor elkaar 
hebben.” 
In de Week tegen eenzaamheid worden er 
diverse activiteiten in Kerkrade georgani-

seerd. Natuurlijk wordt hierbij rekening ge-
houden met de voorschriften van het RIVM 
met betrekking tot corona.
Wilt u deelnemen aan een van de activitei-
ten, kijk dan op de website van de Biblio-
theek Kerkrade, SMK Muziek- en dans-
onderwijs, VAZOM (Vrije Academie Zuid 
Oostelijke Mijnstreek) of Impuls Kerkrade. 
Voor meer informatie over eenzaamheid in 
het algemeen kunt u contact opnemen met 
het Meldpunt Eenzaamheid. Dat kan via het 
telefoonnummer 045-54 56 351 of door te 
mailen naar info@impulskerkrade.nl

Week tegen eenzaamheid 
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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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 17.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

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 digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Maria Gorettistraat 160 – renoveren bestaande 
bungalow, plaatsen berging met overkapping en 
carport
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verleende aanvragen omgevingsvergunning
Uilstraat 5 – bouwen carport
Markt 1 – wijzigen zijgevel 
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Intrekking last onder bestuursdwang
Stationsstraat 26 – intrekking last
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Baamstraat e.o.- – aanbrengen en verwijderen 
van bebording
De te verwijderen bebording zijn de borden met 
typenummers C12, G12 en G12a en de aan te 
brengen bebording heeft de nummers C01 en 

C08 met bijbehorende onderborden.
Gedeelte van de Pastoor van Arsstraat en Kievit-
straat – instellen parkeerverbod
Pastoor van Arsstraat - over te gaan tot het in-
stellen van trottoir parkeren
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: Starten van een werkplaats voor motoren 
bouw, onderhoud en reparatie
Locatie: Revenant Customs Worldwide, Lang-
heckweg 20
Datum melding: 3 juni 2020
Zaaknummer: 2020-203638

Voor: Starten van een specialty center voor aan-
gepaste elektrische rolstoelen
Locatie: Life & Mobility Speciality Center,  
Beitel 11
Datum melding: 3 juni 2020
Zaaknummer: 2020-204175

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. 
Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
ministeriële regeling die op de inrichting van 

toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raad-
plegen via https://www.aimonline.nl. 
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar-
schrift of zienswijze indienen
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 
43 389 78 12

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 16 september 2020 - vast-
stelling

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met de 
Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en don-
derdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een 
afspraak kan gemaakt worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

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

BEKENDMAKINGEN

Bomen Levensbomenbos beschikbaar

Inwoners van Kerkrade kunnen vanaf 25 sep-
tember 9.30 uur een boom in het Levensbo-
menbos of Levensbomenlaan adopteren. De 
aanmeldperiode loopt tot en met dinsdag 13 
oktober 16.00 uur. De diverse bomen zijn 
in beperkte aantallen beschikbaar. Als u een 
voorkeur heeft voor een boom, raden wij u 
aan snel uw keuze te maken. 

Een Levensboom kan een persoonlijk aan-
denken zijn, maar het is ook een buitenge-
woon origineel cadeau om te geven. U kunt  
kiezen uit de volgende bomen in het Levens-
bomenbos: Bergesdoorn, Tamme kastanje, 
Wilde kers, Winterlinde en de Fladderiep. 

In de Levensbomenlaan wordt vanuit land-
schappelijk oogpunt 1 soort boom geplant 
namelijk de Zuiliep.

Het aanmeldformulier om een boom te 
adopteren is beschikbaar via 
www.kerkrade.nl/levensbomenbos 

Geïnteresseerden die hulp nodig hebben bij 
het invullen van het formulier kunnen op 
vrijdag 25 september terecht op de locatie 
van de gemeente Kerkrade aan de Ham- 
molenweg 6. Hiervoor moet u wel een af-
spraak maken met het secretariaat van het 
wijkbeheer via telefoonnummer 14 045.  

World Clean up Day in Eurode

Gemeente Kerkrade, gemeente Herzogen-
rath en Stichting Eurode 2000+ organiseer-
den gezamenlijk een grensoverschrijdende 
actie om zwerfvuil op te ruimen in diverse 
gebieden in Kerkrade en Herzogenrath. 

Een van de gebieden waar werd opgeruimd 
was het groengebied bij de Baalsbruggermo-
len en langs De Worm. 

Burgemeester Petra Dassen-Housen was  
samen met de burgemeester van Herzogen-
rath aanwezig om mee te helpen tijdens de 
actie. 

Raadsvergadering

Op woensdag 30 september 2020 vindt 
19.00 uur de maandelijkse gemeenteraads-
vergadering plaats. Het is vanwege de  
coronamaatregelen nog niet mogelijk om de 
vergadering bij te wonen. 

U kunt de vergadering volgen via een 
livestream: https:// ris2.ibabs.eu/Kerkrade 
Hier zijn ook de actuele agenda en vergader-
stukken te vinden. 

De stukken die bij de vergadering horen  
liggen in de week voor de vergadering ter  
inzage in het stadskantoor, Markt 33.


