
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.

Stadsjournaal

We wijzen u er graag op dat zogenaamd corona-afval zoals mondkapjes en handschoenen niet in het PMD-afval thuishoort, maar in het 
 restafval. 

Het is immers geen verpakkingsmateriaal en hoort alleen al om die reden niet bij de PMD-verpakkingen. Zelfs niet als het helemaal van plastic 
is. Aanvullend speelt ook mogelijk besmettingsgevaar en een onveilig gevoel van medewerkers een rol.

Dus gebruikt u (wegwerp) mondkapjes of handschoenen, gooi ze dan aub na gebruik bij het restafval. Het restafval wordt verbrand en in dit 
geval is dat ook het veiligste. 

Mondkapjes en wegwerphandschoenen bij restafval!

Op maandag 1 juni zijn alle gemeentelijke 
 kantoren gesloten vanwege 2e Pinksterdag.

Ook de burgerlijke stand is op deze dag  gesloten 
voor aangifte van  overlijden en geboorte.

Vanwege het coronavirus hebben we de 
 openingstijden van de balies moeten inperken. 

Vanaf maandag 25 mei is er weer meer ruim-
te om een afspraak te  plannen. De nieuwe 
 openingstijden zijn: maandag t/m donderdag 
van 8.30 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur. Wilt u een afspraak, bel dan 14 045. 
Een afspraak maken via de website kan nog 
niet. 

Gemeente gesloten op
2e Pinksterdag

Opening balies 
stadskantoor verruimd

Op woensdag 27 mei 2020 vindt om 19.00 uur 
de maandelijkse  gemeenteraadsvergadering 
plaats. Vanwege de coronacrisis zal de 
 vergadering tussen de raadsleden digitaal 
plaatsvinden. De vergadering bijwonen is 
daarom niet mogelijk. 

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

Vergadering 
gemeenteraad
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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 14.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

De studiezaal van het gemeentelijk archief 
is tot 1 juni 2020 gesloten.

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

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.offi cielebekend-
makingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Poyckstraat 40 – realiseren carport en 
 aanleggen inrit
Tulpenstraat – kappen boom
Kloosterraderstraat 78-80 – verbouwen 
 woning
Pannesheiderstraat 30 – herbestemmen 
 appartementen naar horeca, realiseren 
 onderdoorgang en  aanleggen inrit
Op de Knip 161A – aanleggen inrit en plaatsen 
erfafscheiding
Industriestraat 84 - plaatsen nieuw kozijn, drie 
nieuwe reclameobjecten, het aanleggen inrit 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke or-
dening
Lindenlaan 117 – plaatsen dakkapel voorzijde
Tichelstraat – saneren hockeyvelden
Directeur van der Mühlenlaan, Directeur 
 Cortenstraat en Directeur Geurtsstraat – 
 kappen 30 bomen (project Rolduckerveld)
Van Beethovenstraat 63 – kappen Pinus 
Silvester,Fraxinus Excelsior en Cupressocyparis
Nieuwstraat 71 - veranderen bestaande inrit 
achterzijde perceel (Kohlbergsgracht)
De Lingestraat 13 – kappen Japanse sierkers 

Olmenplein 31 – kappen 15 bomen
Van Beethovenstraat 63 – aanleggen inrit en 
veranderen bestaande inrit 
Firenschatstraat 17 – kappen dennenboom
Gerarda-Gracht 4 – aanleggen inrit
Locht 187 – kappen 2 bomen 
Bezwaar maken kan pas op moment van 
 besluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Oude Tunnelweg 41 – bouwen garage
Geen bezwaar mogelijk

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Vloedgraafstraat 17 – veranderen gevelope-
ningen door plaatsen nieuw kozijn
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Kennisgeving omgevingsvrij
Eygelshovergracht – kappen loofboom
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
St. Pieterstraat 256 – wijzigen bestaande 
 handelsreclame 
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Verleende omgevingsvergunning
Industriestraat 26 – plaatsen dakkapel
Nieuwstraat 92 – repareren, onderhouden en 

verkopen van gitaren
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Eagle Simrax B.V., Hopelerweg 250 – mel-
ding artikel 8.41 lid 4 Wet milieubeheer d.d. 
7 mei 2020, Zaaknummer 2020-203130, voor 
het veranderen van een inrichting. De vol-
gende activiteiten zijn gemeld: - uitbreiden 
met een automatische assemblage lijn voor de 
 productie van waterpompafdichtingen voor de 
automotive markt De inrichting valt onder de 
werking van het Activiteitenbesluit en de mi-
nisteriële regeling. Dit betekent dat de inrich-
ting 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 raadplegen 
via https://www.aimonline.nl.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaar-
schrift of zienswijze indienen.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: 
+ 31 43 389 78 12

Vanwege de Corona-crisis is het tot nader be-
richt niet mogelijk om de stukken te komen in-
zien in het gemeentehuis. U kunt telefonisch 
of per mail aan gemeentehuis@kerkrade.nl 
 verzoeken om toezending van de stukken

BEKENDMAKINGEN

Inschrijven ‘adverteren op verkeersrotondes in Kerkrade’ kan tot 2 juni 2020

Zoals eerder bekend gemaakt  geeft de gemeente Kerkrade bedrijven de mogelijkheid om te adverteren op verkeersrotondes. 
Wilt u voor uw bedrijf op één of meerdere plekken adverteren, dan kunt u deelnemen aan een veiling die eenmaal per jaar door de 
 gemeente wordt georganiseerd. Nadere inlichtingen en/of antwoord op uw vraag met betrekking tot het adverteren op rotondes vindt u op 
www.kerkrade.nl/adverteren.

Heeft u belangstelling?
Vul het inschrijfformulier op www.kerkrade.nl in en stuur dit samen met uw bod (in een gesloten envelop) naar de gemeente vóór 2 juni 2020.


