
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

Sportakkoord Kerkrade getekend

Begin 2020 hebben verenigingen, (commer-
ciële) sportaanbieders en maatschappelijke 
organisaties hard gewerkt aan het Sportak-
koord Kerkrade. Door de coronamaatre-
gelen werd de eerdere geplande lancering 
helaas uitgesteld. Rekening houdend met de 
RIVM-richtlijnen is door betrokken vereni-
gingen en organisaties op 23 september in  
’t Westhoes het lokaal sportakkoord nu als-
nog getekend.

Het Sportakkoord Kerkrade stimuleert 
de samenwerking tussen verenigingen,   
Sport- en beweegaanbieders en maatschap-
pelijke organisaties. Wethouder Schlangen: 
“Ik ben trots op het groot aantal partners dat 
heeft aangegeven een bijdrage te willen le-
veren aan dit Sportakkoord. Lokaal wordt er 
verbinding gemaakt met sportverenigingen 
in de diverse wijken. Er wordt samengewerkt   
om sport en bewegen te stimuleren. Om 

sport toekomstbestendig, leuk en bovendien 
toegankelijk te maken voor iedereen.”

Het Sportakkoord Kerkrade heeft een open 
en dynamisch karakter. Nieuwe partners en 
nieuwe acties kunnen blijvend worden toe-
gevoegd.

De totstandkoming van het lokaal sportak-
koord is een initiatief vanuit de gemeente 
Kerkrade, Sportstichting Kerkrade, Impuls en 
Heton. Het sluit bij de maatschappelijke op-
gave, lokale ambities en programmering van 
Center Court en JOGG.

In de maand september heeft de gemeente 
Kerkrade deelgenomen aan de landelijke 
campagne ‘Senioren en Veiligheid’. Ter af-
sluiting van de campagne heeft wethouder 
Jongen deze week aan mevrouw Debets het 
eerste zogenoemde ‘Tinkle Alarm’ overhan-
digd.

“Met name senioren worden steeds vaker 
slachtoffer van criminaliteit. Daarom vind ik 
het belangrijk dat wij als gemeente onze in-
woners attent maken op specifieke vormen 
van criminaliteit. Help elkaar en zorg dat u 
er niet intrapt! “ aldus wethouder Jongen.

Gedurende vier weken hebben we vier 
filmpjes online geplaatst rondom de the-
ma’s  ‘Meekijken bij pinnen’, ‘Babbeltrucs’, 
‘Hulpvraagfraude’ en ‘Phishing’. Heeft u de 

filmpjes gezien? Geeft u de informatie dan 
vooral ook door aan uw naasten en help el-
kaar om onnodig slachtoffer te worden van 
criminaliteit. Mocht u onverhoopt toch de 
dupe zijn geworden, doe dan altijd aangifte.

Tinkle Alarm
Als dank voor deelname aan de campag-
ne, heeft de gemeente vijftig gratis ‘Tinkle 
Alarms’ ontvangen. In de komende periode 
zullen ouderenadviseurs van Impuls deze 
‘Tinkle Alarms’ gaan verspreiden onder de 
meest kwetsbare ouderen in onze gemeente.
 
‘Tinkle Alarms’ zijn belletjes, die aan een 
portemonnee, tas, of telefoon-mapje vast 
gemaakt kunnen worden. Ze rinkelen als ie-
mand probeert iets weg te nemen en geven 
zo een waarschuwend geluid af. 

Wilt u zelf ook graag een ‘Tinkle Alarm’ 
gaan gebruiken? U kunt ze vrij eenvoudig 
zelf maken. Ook zijn te koop via de website 
www.tinklealarm.nl 
Meer informatie over de campagne  
‘Senioren en Veiligheid’ en verdere tips vindt 
u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het oplichters niet te makkelijk

U kunt gratis een afspraak maken bij de 
gemeente Kerkrade door te bellen met 
 telefoonnummer 14 045. 

Net als veel anderen gemeenten hebben 
wij meerdere meldingen ontvangen over de 
website afspraakloket.nl 

Via deze website kunt u een afspraak maken 
bij de gemeente. Wanneer u dit doet, betaalt 
u hiervoor bijna 20 euro. 

De gemeente Kerkrade heeft niets met deze 
website te maken. Maak uw afspraak niet via 
deze (of een andere) website waar u moet 

betalen, maar bel direct naar de gemeente 
via 14 045 om gratis een afspraak te maken. 

U kunt ons bellen op maandag tot en met 
donderdag van 8:30 tot 17:00 uur en op vrij-
dag van 8:30 tot 12:00 uur.

Let op: maak uw afspraak met de gemeente niet via een betaalde website
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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
Juliastraat 8 – kappen dennenboom
Berghofstraat 6 – kappen 3 bomen
Kokelestraat 93 – kappen 3 dennenbomen
Kaalheidersteenweg 190 – verbreden bestaande 
inrit
Schepenenstraat 6 – kappen Amberboom
Groot-Nullandstraat 50 – verbreden bestaande 
inrit
Koningsweg 13 – kappen boom voortuin
Kokelestraat 107 – uitvoeren grootschalig snoei-
werk aan dennenboom
Gulperstraat 9 – aanleggen inrit
St. Antoniusstraat 10 – kappen boom
Toupsbergstraat 137 – kappen ceder
Nieuwenhagerweg 43 – aanleggen inrit
Meuserstraat 199 – kappen 13 bomen
Winselerhofstraat 9 – uitbreiden/verbreden be-
staande terrasoverkapping
Rimburgerweg 40 – kappen 30 bomen
Drievogelstraat 14 – oprichten Bed & Breakfast
Op de Kamp 1 – plaatsen erfafscheiding
Klarenanstelerweg 2 – plaatsen 3 silo’s

Gladiolenstraat (tegenover hnr. 153) – kappen 
boom
Elbereveldstraat 91 - veranderen draagconstruc-
tie en plaatsen lichtstraat
Marktstraat 23 – plaatsen handelsreclame
Lupinestraat 149 – kappen boom
Groene Kruisstraat 27 – kappen berk
Erensteinerstraat (kadastraal perceel G4212) – 
kappen 8 bomen
Nieuwstraat 171 – vestigen Bed & Breakfast
Haanraderstraat (kadastraal perceel P586) – 
bouwen garage
Deken Quodbachlaan 35 – kappen den
Schouffertsweide 12 – plaatsen dakkapel in 
voordakvlak
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verleende omgevingsvergunning
Pastoor van Arsstraat 18 – aanleggen inrit
Pastoor van Arsstraat 20 – aanleggen inrit
Deken Quodbachlaan 35 – kappen den
Toupsbergstraat 137 – kappen ceder
Schepenenstraat 6 – kappen Amberboom
Akkerheide – kappen Carpinus betulus
Industriestraat 84 – legaliseren herinrichting 
pand, vervangen raamkozijnen, plaatsen recla-
me en aanleggen inrit

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
gedeelte Prins Hendrikstraat – parkeerverbod 
in verband met problemen met doorrijden straat 
door RD4
Rozenstraat – instellen parkeerverbodszone in 
verband met problemen door parkerende voer-
tuigen buiten parkeervakken
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Regelgeving
Regeling mantelzorgcompliment 2020 gemeen-
te Kerkrade – vaststelling
PFAS-aanvulling Nota Bodembeheer Gemeente 
Kerkrade - vaststelling
Geen bezwaar of beroep mogelijk

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

Mantelzorgcompliment kan weer worden aangevraagd

In de periode van 1 oktober tot 1 december 
2020 kan het mantelzorgcompliment weer 
worden aangevraagd. 

Mantelzorgers die reeds ingeschreven staan 
bij het Steunpunt voor Mantelzorgers hebben 
in de laatste week van september een schrif-
telijk bewijs van inschrijving ontvangen.

Een kopie van dit bewijs dient u toe te voe-
gen aan de aanvraag voor het mantelzorg-
compliment 2020. 

Op de poster hieronder ziet u wanneer u 
hiervoor in aanmerking komt en hoe u dit 
mantelzorgcompliment kunt aanvragen. Let 
hierbij goed op de voorwaarden.

Kerkrade in cijfers 2019

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ is ver-
schenen. Dit naslagwerk brengt over een 
breed scala van onderwerpen recente cijfers 
over de gemeente Kerkrade samen. In deze 
uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor 
het merendeel de ontwikkeling in het afgelo-
pen jaar en de stand per 31 december 2019 
weergegeven. 

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2019’ ligt ter 
inzage bij het Informatiecentrum in het Stads-
kantoor en alle vestigingen van de Biblio-
theek in Kerkrade. 

Ook is het boekje voor € 5,10 te koop bij de 
centrale balie van de afdeling Burgerplein. 
Bij verzending per post worden de portokos-
ten meegerekend. Digitaal kan het naslag-
werk worden bekeken via www.kerkrade.nl 
>  Wonen en Leven > Kerkrade toen en nu > 
Kerncijfers

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwik-
keling van diverse maatschappelijke thema’s 
over een langere periode zijn tijdreeksen be-
schikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag 
verkrijgbaar door het sturen van een e-mail 
aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl

Heeft u andere vragen met betrekking tot sta-
tistische informatie op wijk- en buurtniveau? 
Met deze vragen kunt u ook altijd terecht bij 
de gemeente. 

Kerkrade in cijfers 2019


