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Vie en Albert Heijn XL Kerkrade initiëren het Vie-schap

Albert Heijn XL Kerkrade en Vie - Leven in 
beweging werken samen aan de gezond-
heid en vitaliteit van de inwoners van Kerk-
rade en Parkstad.

In een pilot van een half jaar is het zoge-
heten Vie-schap geïntroduceerd in de Albert 
Heijn XL-vestiging aan de Ring 5 in Kerkra-
de. In het Vie-schap worden tweewekelijks 
twee smakelijke, makkelijke, betaalbare én 
vooral gezonde recepten (maaltijden) aan-
geboden. Compleet met bereidingswijze en 
boodschappenlijstje. De pilot is donderdag 
20 januari begonnen.

Supermarkmanager Ger Gootzen van Albert 
Heijn XL Kerkrade: “Albert Heijn wil samen 
met Vie beter eten bereikbaar maken voor 
iedereen. Want als je gezond eet, zit je lek-
ker in je vel. Ik heb goede ervaringen met 
de gemeente Kerkrade. We hebben al eens 
samen een project gedaan op het gebied 
van gezondheid. We hebben hier samen 
met de kinderen van de basisscholen een 
gezonde lunch gemaakt. Alles wat met be-
ter eten en het stimuleren van gezondheid 
te maken heeft vinden we zeer belangrijk.” 
Vie - Leven in beweging is het grootschalige 
gezondheids- en vitaliteitsproject van de 
gemeente Kerkrade. Doelstelling is het re-
duceren van de gezondheidsachterstand die 
Kerkrade en Parkstad hebben ten opzichte 
van de rest van Nederland. Dat gebeurt in 
een veertigtal programma’s waarin aandacht 
is voor gezondheid en vitaliteit in brede zin.  

Trots
Wethouder Huub Wiermans: “We zijn trots 
dat de grootste kruidenier van Nederland 

met ons in Kerkrade de schouders wil zetten 
onder het aanbieden van gezonde voeding. 
Dit is voor Vie een belangrijke stap. De ex-
posure die Vie in Albert Heijn XL Kerkrade 
krijgt is fantastisch en helpt ons het Vie-ge-
dachtegoed verder te verspreiden. Op een 
laagdrempelige manier bieden we in deze 
Albert Heijn onze inwoners een gezonde 
leefstijl aan. Dichterbij de consument ko-
men we waarschijnlijk niet.”

Gemotiveerd
Vie is verantwoordelijk voor de samenstel-
ling van de recepten. Deze worden duide-
lijk zicht- en herkenbaar in de winkel - met 
de ingrediënten op dezelfde plek – gepre-
senteerd. De start is donderdag 20 januari 
t/m woensdag 2 februari met Bonenscho-
tel en Broccoli met gesmolten kaas en 
meergranenrijst. Donderdag 3 februari t/m 
woensdag 16 februari kunnen de klanten 
kiezen voor Omelet met gebakken groen-
ten en Chili con carne. Ger Gootzen: “Bij 

succes gaan we wat ons betreft zeker verder 
met het Vie-schap. Vie en Albert Heijn XL 
Kerkrade versterken elkaar immers in het 
stimuleren van gezondheid.” 

Wethouder Huub Wiermans: “We zijn heel 
tevreden met deze overeenkomst met deze 
Albert Heijn, mogelijk tonen in de toekomst 
ook andere supermarkten interesse. In ie-
der geval willen het Vie-schap straks ook 
aanbieden bij sportclubs en tankstations 
in Kerkrade en Parkstad. Het credo van Vie 
luidt niet voor niets Leven in beweging. Vie 
staat nooit stil en zal de komende tien jaar 
op tal van plaatsen in de samenleving op-
duiken.” 
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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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Kaalheidersteenweg (kadastraal perceel 
A5346) – kappen Fagus Sylvatica
Bernard Pothaststraat 35 – plaatsen nieuwe 
dakkapel en vergroten bestaande dakkapel, en 
realiseren constructieve wijzigingen in woning
Hoofdstraat 35 & 35A – legaliseren bestaande 
woning op begane grond en verbouwen be-
staande winkel naar levensloopbestendige 
woning op begane grond
Elisabethstraat 36 – plaatsen dakkapel aan 
voor- en achterzijde woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Spoorzoeker 13 – plaatsen erfafscheiding
Callistusstraat 29 – wijzigen bestaande gara-
gedak in zadeldak
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Jan Steenstraat (kadastraal perceel G1851) – 
kappen 12 bomen
Plein 11 – veranderen kantoorruimte naar 
woonruimte
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Schaesbergerstraat (kadastraal perceel 
A6298) – realiseren liftschacht
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Hoofdstraat 5A – splitsen bovenwoning in 3 
zelfstandige appartementen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Veldkuilstraat 23 – bouwwerk brandveilig ge-
bruiken voor kamergewijze verhuur met 5 of 
meer wooneenheden
Geen bezwaar mogelijk

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.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieu-
beheer
Voor: Jumbo Supermarkten B.V.
Locatie: Portbeemden 1
Datum melding: 6 januari 2022
Zaaknummer: 2021-209402
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Interne wijziging  en uitbreiding bestaande 
supermarkt. Activiteiten blijven ongewijzigd

Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieu-
beheer
Locatie: Abtenlaan 14 G 26
Datum melding: 25 november 2021
Zaaknummer: 2021-208675
De volgende activiteit is gemeld: 
- Realisatie mechanische afzuiging voor afvoer 
gassen en dampen uit werkplaats

De inrichtingen vallen onder de werking van 
het Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activiteiten-
besluit 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
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of 
maken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

Aanpak afvaldumpingen: inzet extra handhaving

De gemeente krijgt steeds vaker klachten 
van inwoners over afvaloverlast. Het gaat 
dan om afval dat te vroeg aan de straat 
wordt gezet en om illlegale bijplaatsingen: 
afval of grofvuil dat naast de containers is 
gezet. Ook ontvangen we regelmatig mel-
dingen van afvaldumpingen in groengebie-
den en buitengebieden. 

Rondslingerend afval is slecht voor het mi-
lieu. Daarnaast is het erg storend voor de 
omgeving. Want losliggend afval zorgt voor 
stank, ongedierte en zwerfafval. Het gaat 
maar om een klein aantal mensen dat hun 
afval niet op de juiste manier aanbiedt. Maar 
helaas heeft vaak wel de hele buurt hier last 
van.

Extra handhaving
Om het afvalprobleem nog strenger aan te 
pakken, zet de gemeente vanaf februari als 
proef twee extra BOA’s in die zich uitsluitend 

zullen bezighouden met het controleren op 
afvaldumpingen en illegale bijplaatsingen. 
Zij zullen gericht controleren op plekken 
waar vaker afval verkeerd wordt aangebo-
den en deze plekken extra in de gaten hou-
den. Mensen die afval verkeerd aanbieden, 
worden aangesproken op de consequenties 
hiervan. Bij een nieuwe overtreding zal een 
boete worden gegeven. 
De proef duurt drie maanden. Na die tijd 
wordt bekeken of deze maatregel effectief is 
bij het terugdringen van het dumpen en bij-
plaatsen van afval. 

Melden
Ziet u afval liggen op een plek waar dat niet 
hoort? Dan vragen wij u dat te melden. Dit 
kan via de gratis BuitenBeter app, de Milieu 
App van Rd-4 of via een Melding Woon- en 
Leefomgeving op onze website kerkrade.nl/
contact >Melding Woon- en Leefomgeving 
of telefonisch via 14 045. Als er op een be-

paalde plek vaak wordt gedumpt, kunt u dat 
ook aan ons doorgeven. De BOA’s nemen die 
plek dan regelmatig mee in hun ronde.

Houd het netjes
Het is vaak een kleine moeite om het afval 
op de juiste manier aan te bieden en de buurt 
netjes te houden. Is de verzamelcontainer in 
de wijk vol of kapot? Zet het afval dan niet 
naast de containers, maar gooi het in een an-
dere container voor hetzelfde afval. Of neem 
het weer mee. 
Melding maken van een volle container of 
een storing kan via de gratis BuitenBeter app 
of via een Melding Woon- en Leefomge-
ving op onze website kerkrade.nl/contact > 
Melding Woon- en Leefomgeving.

Veel afval kunt u ook gratis naar het milieu-
park brengen, kijk hiervoor op de website 
van Rd-4: rd4.nl/milieuparken > Milieupark 
Kerkrade > Bezoekregels en tarieven

Raadsvergadering januari 2022

Op woensdag 26 januari 2022 om 19.00 uur 
vindt de eerstvolgende gemeenteraadsverga-
dering plaats. 

De agenda en vergaderstukken zijn te vinden 
op ons bestuurlijk informatiesysteem iBabs. 
Ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie

De vergadering zal digitaal plaatsvinden en 
niet voor publiek toegankelijk zijn. Via iBabs 
kunt u de raadsvergadering live volgen en 
achteraf terugkijken. 


