
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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Levensbomenbos groeit verder

Het Levensbomenbos Kerkrade krijgt een 
vervolg en groeit verder. De gemeente Kerk-
rade heeft namelijk het voornemen om eind 
dit jaar in het gebied Holzkuil een tweede 
 Levensbomenbos en een Levensbomenlaan te 
realiseren. Het idee van een Levensbomenbos 
is eind 2017 op initiatief van de gemeente-
raad ontstaan. 

In totaal zullen er ongeveer 150 bomen ge-
plant worden, aanvullend op de 390 Levens-
bomen die al zijn geplant op het plateau 
langs de  Parallelweg in Kerkrade. De exacte 
verdeling tussen Levensbomenbos en Levens-
bomenlaan is nog niet bekend. Inwoners van 
Kerkrade krijgen weer de gelegenheid om 
voor 30 euro een boom te adopteren. 

Het Levensbomenbos krijgt het karakter van 
een bomenweide. Er is dus geen sprake van 
een park met de daarbij behorende voorzie-
ningen. 

Het Levensbomenbos Holzkuil zal bestaan uit 
diverse loofbomen:

- Bergesdoorn
- Tamme kastanje 
- Wilde kers
- Winterlinde
- Fladderiep

Vanuit landschappelijk oogpunt zal de Levens-
bomenlaan bestaan uit één type loofboom, 
namelijk de Zuiliep. 

Plantdag en inschrijven
Adoptanten van de bomen krijgen weer de ge-
legenheid om de bomen zelf te planten. Aan 
de boom mag een persoonlijke boodschap ge-
hangen worden door middel van een tekst op 
een boomlabel. De plantdag en opening van 
het Levensbomenbos Holzkuil zullen, afhan-
kelijk van de weersomstandigheden, op een 
zaterdag in november plaatsvinden. Zodra de 
datum defi nitief is, ontvangen de adoptanten 
hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Als be-
wijs van de adoptie ontvangen de deelnemers 
ook een boomcertifi caat. 

Van vrijdag 25 september tot en met dinsdag 
13 oktober 2020 kunnen mensen zich aan-
melden voor een boom door het aanmeldfor-
mulier op www.kerkrade.nl/levensbomenbos 
in te vullen. 

Geïnteresseerden die hulp nodig hebben bij 
het invullen van het formulier kunnen tijdens 
de aanmeldperiode op werkdagen tussen 
9.30 uur en 11.30 uur telefonisch contact op-
nemen met het secretariaat van het wijkbeheer 
van de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 
14 045. 

Locatie
Het nieuwe Levensbomenbos zal gerealiseerd 
worden op een voormalig stuk weidegrond, 
achter het terrein van tuincentrum Peschen, 
nabij de Haanraderstraat. De Levensbomen-
laan wordt gerealiseerd als verbindingsroute 
tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat. 

Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte): 
“Deze herinrichting zorgt voor een forse kwa-
liteitsimpuls van het gebied. Met onder andere 
een Levensbomenbos versterken we de aan-
wezige kwaliteiten van het gebied en voorko-
men we verrommeling van het landschap.” 

De eerste editie van het Levensbomenbos was 
binnen enkele dagen ‘uitverkocht’. Wethouder 
Tim Weijers laat daarom weten: “Met dit nieu-
we Levensbomenbos en de Levensbomenlaan 
in het gebied Holzkuil geven we inwoners 
opnieuw een kans om zich op een bijzondere 
manier met Kerkrade te verbinden.” 
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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.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Heidsjerpark 53 (kadastrale sectie A, perceel-
nummer 53) - wijzigen kozijnen in voorgevel
Van Beethovenstraat 40 - kappen van Picea en 
Pseudotsuga
Bleijerheiderstraat 98 - plaatsen kozijn ter 
plaatse van garage
Laurastraat 21 - verbouwen woning
Locht 50A - bouwen bijgebouw
Kaalheidersteenweg 140 - plaatsen bijgebouw
Kremerstraat, kavel 6 - bouwen vrijstaande wo-
ning
Nassaustraat 60 - intern verbouwen
Schepenenstraat 13 - verbouwen woning
Vestastraat 6 - plaatsen tijdelijk warehouse
St. Pieterstraat 69 - renoveren gevel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Leisure Dome, kadastrale sectie A, perceel-
nummer 711 - Realiseren Leisure Dome fase III
Geen mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verlenging beslistermijn 
 omgevingsvergunningen
Doverau 9 - realiseren woning en aanleggen 
inrit
Heidsjerpark kavel 53 - wijzigen kozijnen in 
voorgevel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Buiten behandeling laten aanvraag
Churchillaan 1 – realiseren diverse verbou-
wingswerkzaamheden
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Verleende omgevingsvergunning
Callistusstraat 1 - kappen Robinia pseudoaca-
cia
Jacob Ruysdaelstraat 53 - kappen  conifeer
Van Beethovenstraat 40 - kappen Picea en 
Pseudotsuga
Akerstraat 80C - uitbreiden woning
Berenbosweg 1 - oprichten opslagloods
Bosberg 67 - realiseren garage met kelder en 
overkapping
De Locht (kadastraal sectie M, nr. 585) - ver-
vangen brugdek
Oranjestraat 15 - transformeren kantoor naar 
woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunningen
Richerstraat 2 – verhogen bestaande schutting
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Anemonenstraat 5 - aanleg gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) Reguliere voorbereidings-
procedure
Voor: het veranderen van de terreinindeling
Locatie: BTC B.V., Albert Thijsstraat 65, 6471 
WX  Eygelshoven
Datum besluit: 6 augustus 2020
Zaaknummer: 2020-204479

Het besluit is op 7 augustus 2020 verzonden 
aan de aanvrager.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 
43 389 78 12
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Aanwijzingsbesluit toezichthouder in het ka-
der van het project Hennep Aanpak Parkstad 
(HAP)
Een medewerker van de gemeente Heerlen 
die aangesteld is in de functie van Medewer-
ker handhaving is benoemd tot onbezoldigd 
ambtenaar met opsporingsbevoegdheden, als 
bedoeld in artikel 1, lid 2 Ambtenarenwet 2017  
en vervolgens aanwijzen als toezichthouder 
voorschriften van bestemmingsplannen in het 
kader van het project Hennep Aanpak Parkstad 
(HAP) wat betreft het grondgebied van de ge-
meente Kerkrade.

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

BEKENDMAKINGEN


