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Gemeentesecretaris/ Algemeen directeur Harry Coumans neemt afscheid

Eind dit jaar neemt Harry Coumans afscheid 
als gemeentesecretaris/ algemeen directeur 
van de gemeente Kerkrade in verband met 
zijn pensioen. 

Het college van Burgemeester en Wethou-
ders kijkt met dankbaarheid en waardering 
terug op de goede en vruchtbare samen-
werking, de afgelopen 7,5 jaar en wenst 
Harry en zijn familie alle goeds. Huub Wier-
mans (Personeel & Organisatie): “Wij ken-
nen Harry vooral vanwege zijn vriendelijke 
en positieve karakter en van zijn inzet om 
medewerkers in onze organisatie te verbin-
den. Hij heeft een organisatieontwikkeling, 
die nog in volle gang is, geïnitieerd waarbij 

de organisatiefilosofie eigen inkleuring en 
woorden hebben gekregen.”

Vernieuwende trajecten
Kerkrade heeft mede door zijn toedoen regi-
onale en landelijke aandacht gekregen voor 
diverse vernieuwende trajecten. Waarbij de 
recentelijke uitzending over Kerkrade bij het 
programma ‘ Da’s goed geregeld’ op RTL 4 
een goede duiding was over de bedoeling 
van Harry om invulling te geven aan goed 
werkgeverschap. 
Harry is van de dialoog en bewaart het ge-
duld om het proces niet uit het oog te ver-
liezen en de verantwoordelijkheden op de 
juiste plaats te beleggen.

Sjevemethoes ontvangt bronzen keurmerk!

Het Sjevemethoes aan de Sint Pieterstraat 
heeft het bronzen keurmerk voor toegan-
kelijkheid ontvangen. Wethouders Tim 
Weijers (Vastgoed) en Leo Jongen (Wmo) 
hebben op 11 december het keurmerk 
overhandigd aan Sean Kalfics, vrijwilliger 
van Stichting GIPS. 

Het keurmerk betekent dat het Sjevemet-
hoes goed toegankelijk is voor mensen met 
een beperking. Mensen die moeilijk ter 
been zijn kunnen ongehinderd naar de en-
tree en door het gebouw bewegen. Ook als 
zij gebruik maken van rollator of rolstoel. 
De toiletten zijn bruikbaar voor mensen 
met krukken of in rolstoelen. Rolstoelen 
kunnen goed aanschuiven bij de tafels in 
het café.
Het keurmerk heeft het niveau ‘brons’ en 
dat betekent dat er nog verbeteringen nodig 
zijn om zilver, goud of platina te halen.

Help mee om ongehinderd door Kerkrade 
te gaan
Ruim één vijfde deel van de inwoners van 
Kerkrade heeft één of meer beperkingen 
met horen, zien of mobiliteit. 
De gemeente Kerkrade vindt het dus be-

langrijk om te zorgen dat de vele voorzie-
ningen en attracties goed toegankelijk zijn 
voor iedereen. De gemeente roept ieder-
een op om leuke en toegankelijke loca-
ties binnen Kerkrade te beoordelen met de  
Ongehinderd app. Daarmee kun je anderen 
helpen om plekjes te vinden om er onbe-
zorgd op uit te kunnen. Natuurlijk hopen 
we daarbij dat we het coronavirus snel in 
bedwang hebben.

Wethouders Jongen en Weijers: “Wij hopen 
dat het Sjevemethoes een voorbeeld mag 
zijn voor andere organisaties om hun ge-
bouwen goed in te richten. Ook willen wij 
mensen oproepen hun ervaringen te delen 
in de Ongehinderd app.”

Ongehinderd app
Heb je de Ongehinderd app al gedown-
load? Via deze app kun je eenvoudig de 
toegankelijkheid van gebouwen en plekken 
vinden en kun je ons helpen door plaatsen 
binnen Kerkrade te beoordelen op de toe-
gankelijkheid. 
Je kunt de Ongehinderd app gratis down-
loaden via de Apple App Store, Google Play 
Store of via app.ongehinderd.nl

Op de foto van links naar rechts, wethouder 
Tim Weijers, Sean Kalfics, Wethouder Leo Jon-
gen en Hans Diederen, directeur Stichting GIPS.

Coronanieuws: strenge lockdown 

Het aantal coronabesmettingen loopt op. 
Elke dag komen er nog veel besmettingen 
bij. Ook moeten elke dag meer mensen 
naar het ziekenhuis. Daarom is Nederland 
vanaf dinsdag 15 december in een lock-
down. De lockdown duurt zeker tot en met 
dinsdag 19 januari.

Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens 

de feestdagen. We weten dat dat een effec-
tieve manier is om het aantal besmettingen 
omlaag te krijgen. Als we minder mensen 
ontmoeten, is er minder kans om anderen 
te besmetten en kan het coronavirus zich 
lastiger verspreiden.
Bescherm en zorg voor elkaar en ga niet 
de grens over om bijvoorbeeld te winke-
len, tanken of recreëren. Blijf in Nederland. 

Voor een overzicht van alle aangescherp-
te maatregelen verwijzen wij u naar de  
website van de Rijksoverheid 
www.rijksoverheid.nl of naar de website 
van de Veiligheidsregio Zuid Limburg: 
www.vrzl.nl/coronavirus 

Alleen samen krijgen we dit virus onder 
controle.
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Het einde van een jaar is voor een gemeente 
altijd het moment om vooruit te kijken. Niet 
alleen om te zien welke ontwikkelingen er 
komend jaar op de planning staan, maar ook 
om te bekijken hoe de gemeente er financieel 
voorstaat in het nieuwe jaar. Wat zijn de in-
komsten? Wat zijn de uitgaven en welke inves-
teringen doet een gemeente? Dit alles wordt 
opgenomen in een begroting die door de  ge-
meenteraad wordt vastgesteld.

Nadat de begroting is vastgesteld, buigt de 
gemeenteraad zich in december vervolgens 
altijd nog over de verschillende tarieven voor 
het komende jaar. Denk hierbij aan tarieven 
als de Onroerendezaakbelastingen (OZB), de 
tarieven voor het inzamelen van afval en de ta-
rieven voor het gebruik en onderhoud van het 
riool. De gemeenteraad van Kerkrade heeft de 
tarieven voor 2021 op woensdag 16 december 
jl. vastgesteld.

We informeren u graag zo goed mogelijk
Bert Bejas, wethouder Financiën, vindt het be-
langrijk om u als inwoners zo goed mogelijk te 
informeren over al deze financiële gegevens. 
“De tarieven die door de gemeenteraad zijn 
vastgesteld zijn direct merkbaar voor onze in-
woners. Dit zijn immers de bedragen die zij in 
een jaar moeten betalen. Ik vind het belang-
rijk om iedereen zo goed mogelijk uit te leg-
gen hoe de tarieven bepaald worden. Maar dat 
niet alleen. Ik wil de mensen van Kerkrade ook 
laten weten wat we als gemeente met alle in-
komsten doen. Inkomsten van een gemeente 
zijn er immers voor bedoeld om het wonen, 
werken en leven in Kerkrade aangenaam te 
houden en waar mogelijk en nodig nog aange-
namer te maken.”

In de infographic zijn de inkomsten, uitgaven 
en investeringen in één oogopslag voor u in 
beeld gebracht. Ook ziet u hier wat de gemid-
delde woonlasten per gezin in 2021 zullen 
zijn. Deze gemiddelde lasten zijn €30,- hoger 
dan dit jaar.

Investeren in een goed toekomstperspectief
De gemeente Kerkrade vindt het ontzettend 
belangrijk om te investeren in een goed toe-
komstperspectief. De grootste investering voor 

de komende jaren kan dan ook worden toege-
schreven aan het project VIE (voormalig Center 
Court Kerkrade). Er wordt jaarlijks 1,2 miljoen 
euro geïnvesteerd om het project de gewenste 
inhoud te geven. De gemeente Kerkrade geeft 
met VIE een enorme impuls aan de gezond-
heid en vitaliteit van de lokale gemeenschap. 
Maar ook investeringen in onder andere we-
gen, onderwijsontwikkeling, duurzaamheid, 
stadsvernieuwingen, de brug Locht, en in 
veiligheid in de wijken laten zien dat de ge-
meente Kerkrade in alle opzichten werkt aan 
een goed toekomstperspectief voor de stad en 
haar inwoners. De gemeentelijke  begroting 
laat bovendien zien dat het niveau van de so-
ciale voorzieningen en regelingen in Kerkrade 
in 2021 in stand blijft. Het college kiest er zelfs 
voor om het armoedebeleid een extra impuls 
te geven en toont daarmee oog te hebben voor 
een groot maatschappelijk probleem dat ver-
der gaat dan alleen de financiële problematiek.  

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Zoals u kunt zien in de infographic wordt een 
groot deel van de lasten voor een gezin bepaald 
door de OZB. Dit is de belasting die eigena-
ren van woningen en eigenaren en gebruikers 
van niet-woningen jaarlijks moeten betalen. 
In 2019 is al besloten tot een verhoging van 
de OZB-opbrengst in 2021. In het algemeen 
geldt: hoe hoger de waarde van de woningen 
of niet-woningen, hoe lager het tarief hoeft te 
zijn om de opbrengst te halen en omgekeerd.  
De gemeenteraad heeft de nieuwe tarieven 
voor 2021 bepaald. Daarbij is rekening ge-
houden met de stijging van de waardes van de 
woningen en de daling van de waardes van de 
niet-woningen. Gemiddeld komt de OZB voor 
een woning in 2021 neer op €330,-. 

Afvalstoffenheffing - Wat is het eigenlijk? En 
hoe wordt bepaald wat u moet betalen?
De jaarlijkse afvalstoffenheffing hangt af van 
de kosten die Rd4 en de gemeente Kerkrade 
maken voor de inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen. Deze kosten lig-
gen in 2021 per huishouden gemiddeld €12,- 
hoger dan in 2020. 

Een deel van deze kostenstijging is een ge-
volg van de coronacrisis. De opbrengsten uit 
verkoop van textiel zijn tijdelijk naar nul euro 
gedaald en van de ingezamelde hoeveelheid 
Plastic-Metaal-Drankenkartons is slechts de 
helft van de normale hoeveelheid verkocht. 
Ook zijn de kosten gestegen door de toename 
van de hoeveelheid restafval door thuiswerken, 
het sluiten van de horeca en toename van het 
aantal bezoeken aan de Rd4-milieuparken. 
Deze onvoorziene kostenstijging zal in 2021 
verrekend moeten worden.    

Met de gemeenteraad is gesproken over de 
vraag hoe we deze kosten gaan dekken. Hier-
bij zijn een aantal mogelijkheden besproken: 
invoeren tarief op inzamelen GFT, verhogen 
tarieven restafval of wijzigen kwijtscheldings-
regeling. De gemeenteraad heeft echter voor 
geen van deze mogelijkheden gekozen. Alle 

tarieven voor het inzamelen van restafval en 
GFT blijven hetzelfde en ook de kwijtschel-
dingsregeling blijft qua inhoud ongewijzigd. 
De gemeenteraad heeft er daarom voor geko-
zen om het vaste tarief van de Afvalstoffenhef-
fing in 2021 te verhogen met €12,- Het vaste 
tarief bedraagt daarom in 2021: €192,- . 

Naast het besluit om het vaste tarief te verho-
gen, heeft de gemeenteraad ook besloten:
• dat huishoudens in 2021 twee keer gratis 

grof vuil naar een milieupark kunnen bren-
gen. Dit is besloten om in alle Rd4-gemeen-
ten dezelfde mogelijkheden te hebben om 
grof vuil aan te bieden op milieuparken;

• op Rd4-milieuparken en de milieuparken 
van de regio Geul&Maas (Maastricht/Val-
kenburg) vanaf 2021 voor dakleer, grond, 
schoon puin, geïmpregneerd hout en grof 
vuil gelijke tarieven te gebruiken. Het is voor 
inwoners van beide regio’s toegestaan om 
gebruik te maken van alle milieuparken in 
beide regio’s (uitgezonderd Het Rondeel te 
Maastricht).

Voor meer informatie over geldende tarieven 
of het gebruik van milieuparken, 
zie www.rd4.nl

Rioolheffing - Wat is het eigenlijk? En hoe 
wordt bepaald wat u moet betalen?
Een gemeente moet jaarlijks geld betalen voor 
bijvoorbeeld het onderhouden en vernieuwen 
van het rioolstelsel, maar ook voor het voorko-
men en oplossen van wateroverlast. Die kos-
ten worden verdeeld onder alle gebruikers van 
het rioolstelsel. Hierbij wordt er wel altijd een 
onderscheid gemaakt tussen één- en meerper-
soonshuishoudens en bedrijven.

Het inwoneraantal van Kerkrade is in 2021 iets 
lager dan voorgaand jaar. De kosten van het ri-
ool blijven echter gelijk. Hierdoor vindt er een 
lichte stijging van de rioolheffing per huishou-
den plaats. In 2021 stijgt de rioolheffing met 
€2,- per huishouden.

Lokale lastenmeter – altijd zicht op uw per-
soonlijke woonlasten
De bedragen die bij de infographic als lasten-
druk zijn opgenomen zijn ‘gemiddelde’ bedra-
gen. Bent u benieuwd naar uw persoonlijke 
woonlasten? Kijk dan op 
https://kerkrade.lokalelastenmeter.nl/ 

Hier krijgt u in een paar eenvoudige stappen te 
zien wat de lasten voor uw persoonlijke situ-
atie zijn. 

Kerkrade in euro’s in 2021
Inkomsten, uitgaven, investeringen en lastendruk in één oogopslag

Volkshuisvesting, RO en 
stedelijke vernieuwing

Volksgezondheid 
en milieu

Sport, cultuur 
en recreatie

Onderwijs

Economie

Verkeer, vervoer 
en waterstaat

Veiligheid

Bestuur en 
ondersteuning

Sociaal domein

Ozb    € 330

Afval   € 300

Riool   € 229

€ 314

Overheidsbijdragen 

€ 139 mln € 36 mln € 175 mln

Totale inkomstenOverige inkomsten

INKOMSTEN

UITGAVEN - INVESTERINGEN

€ 31,9 mln € 1,0 mln

€ 6,2 mln € 5,0 mln € 0,2 mln € 12,6 mln € 2,0 mln

€ 13,5 mln € 3,5 mln € 3,1 mln € 17,8 mln

€ 2,3 mln € 94,0 mln € 0,5 mln

€ 6,4 mln € 5,7 mln

B

 

Algemene uitkering 107,2 
Uitkering levensonderhoud 
(BUIG)                               26,3
Overige bijdrage  5,4

Woonlasten heffingen  24,4
Overige inkomsten  6,9 
Overige heffingen en leges  2,5 
Huren en pachten  1,4 
Dividend  0,8

Kerkrade in euro’s in 2021

LASTENDRUK 2021 
VOOR GEZIN

+ =

€ 859
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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
Bij de Broeders (kadastraal perceel F5597) – 
bouwen woning en plaatsen erfafscheiding
Kaardebol 11 – aanleggen inrit
Feldbiss 210 –  bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor verschaffen dagverblijf aan meer dan 10 
personen jonger dan 12 jaar
Petrus Dorrstraat (kadastraal perceel K2513) – 
kappen 5 elzen (Alnus)
Salviastraat 15 – kappen 4 bomen
Martin Luther Kingstraat (kadastraal perceel 
N2536) – kappen eik
Meuserstraat 205 – uitbreiden woning achter-
zijde
Dortantsstraat 1 & 3 – plaatsen gezamenlijke 
carport
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Beukenbosweg 18 – uitbreiden woonhuis
Wijngracht 64 – plaatsen brandtrap
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Schoutstraat 35 – kappen 3 bomen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Parkstraat 1A – plaatsen reclamezuil
Koningsweg 27 – uitbreiden woning
Winselerhofstraat 9 – plaatsen erfafscheiding
Elbereveldstraat 91 – veranderen draagconstruc-
tie en plaatsen lichtstraat
Calbertsweg 161 – vergroten woning voorzijde

Paulus Potterstraat 5 – plaatsen erfafscheiding
Spoorzoeker 122 – vervangen kozijnen
Lichtenbergstraat 34 – verbouwen kantoorpand 
tot levensloopbestendige woning
Burg. Dohmenplein, bij hnr. 4 & hnr. 18 (ka-
dastraal perceel N2491) – kappen 2 Fraxinus 
excelsior
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Bosberg 3 – handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor realiseren nagelsalon in 
berging woning
Vroenstraat/Ursulastraat (kadastraal perceel 
F5572 – kappen 11 bomen
Heistraat 76 – kappen kastanje
O.L. Vrouwestraat 89 – verplaatsen bestaande 
stofzuigerinstallatie van straatzijde naar gevel-
zijde bij voorgevel pand
Frans Erensstraat 16 – vergroten woning voor-
zijde voor stallen scootmobiel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabij woning Pastoor Vaessenstraat 34 – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot het maken van bezwaar

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 

Regelgeving
Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Kerkrade 2021- vaststelling
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021 – 
vaststelling
Verordening afvalstoffenheffing 2021 – vaststel-
ling
Verordening rioolheffing 2021 – vaststelling

Verordening hondenbelasting 2021 – vaststelling
Verordening parkeerbelastingen 2021- vaststel-
ling
Verordening toeristenbelasting 2021 - vaststel-
ling
Legesverordening 2021- vaststelling
Verordening markt- en marktpromotiegelden ge-
meente Kerkrade 2021 – vaststelling
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 – vast-
stelling
Verordening Precariobelasting 2020 – eerste wij-
ziging
Verordening Precariobelasting 2021 – vaststel-
ling
Verordening Reclamebelasting 2021 – vaststel-
ling
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastin-
gen 2021 - vaststelling
Aanwijzingsbesluit parkeren 2021 – vaststelling
Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeen-
telijke belastingen gemeente Kerkrade 2021 – 
vaststelling
Beleidsregels invordering gemeentelijke belas-
tingen 2021 - vaststelling
Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 
2021 - vaststelling
Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woning-
bouwplannen 2021 – vaststelling

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

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

BEKENDMAKINGEN

Afval scheiden? Denk mee met Rd4!

Rd4 vraagt om mee te denken over hoe we 
de hoeveelheid restafval verder omlaag kun-
nen brengen. Ze hebben daarvoor samen met 
de tien Rd4-gemeenten een vragenlijst opge-
steld. 

Wist u dat één persoon zo’n 540 kg afval per 
jaar produceert? 
De afgelopen jaren hebben we samen flinke 
stappen gezet om zoveel mogelijk afval te 

scheiden. Het gescheiden afval kunnen we 
dan als grondstof gebruiken voor nieuwe pro-
ducten. Toch blijft er nog steeds per persoon 
135 kg restafval over dat niet gerecycled kan 
worden. Dit belandt in de verbrandingsovens. 

Denk mee!
We moeten dit afval terugbrengen van 135 kg 
naar 100 kg per inwoner per jaar. En daar is 
iedereen voor nodig. Denk mee hoe we dat 
samen het beste kunnen doen. 

Laat weten hoe u over afval scheiden denkt en 
vul in vijf minuten de vragenlijst in.
Ga naar www.rd4.nl/vragenlijst

Samen gaan we de strijd 
tegen eenzaamheid aan

Ook de Provincie Limburg  is een  campagne 
gestart rondom het thema eenzaamheid. Een-
zaamheid is een thema dat in de gemeente 
Kerkrade hoog op de agenda staat en daarom 
steunen wij deze campagne. 

Juist in deze tijd willen we mensen een hart 
onder de riem steken. Wij willen u dan ook al-
lemaal oproepen een kaartje te sturen aan een 
dierbare die je allang niet meer hebt gezien of 
gesproken. 
#SamenTegenEenzaamheid
#AandachtVoorElkaar
#KirchroaVoorElkaar


