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Start aanleg glasvezel in Kerkrade-West
In juni 2022 start T-Mobile Nederland samen 
met Open Dutch Fiber met de aanleg van 
glasvezel in Kerkrade-West. 

Glasvezel in de straat zorgt voor snel en sterk 
internet. De glasvezelkabels worden in de 
grond gelegd. Hiervoor wordt de straat open 
gegraven. Dit gebeurt door het bedrijf Open 
Dutch Fiber. Tijdens de werkzaamheden doen 
zij er alles aan om alle huizen bereikbaar te 
houden. De straat is na één dag weer dicht. 
Het kan zijn dat u als omwonende soms even 
niet kan parkeren in een straat. 

Meer informatie 
Omwonenden ontvangen binnenkort van 
T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber 
een brief over de werkzaamheden in de buurt. 
 Algemene informatie vindt u ook op onze 
website: kerkrade.nl/glasvezel 

Vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over de aanleg kunt u 
contact opnemen met Open Dutch Fiber. Dit 
kan via e-mail: info@opendutchfi ber.nl of door 
gratis te bellen naar 088 1633 633.

Inloopbijeenkomst Leisure Lane 

Om omwonenden, omliggende bedrijven en 
overige geïnteresseerden te informeren over 
de Leisure Lane worden er in juni inloopbij-
eenkomsten georganiseerd. Het tracé van 
deze langzaamverkeersverbinding is zo’n 34 
kilometer lang en loopt van Beekdaelen via 
Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade 
naar Simpelveld. De inloopbijeenkomst voor 
Kerkrade is op maandag 13 juni 2022 van 
19.00-20.30 uur in Brasserie Nieuw Ehren-
stein aan de Nieuw-Erensteinerweg 5.

Aanmelden
Iedereen met vragen over de Leisure Lane is 

van harte uitgenodigd om langs te komen. 
Omwonenden en omliggende bedrijven wor-
den tevens via een huis-aan-huisbrief geïnfor-
meerd. Om rekening te kunnen houden met 
het aantal bezoekers, vragen we u om u aan 
te melden voor de bijeenkomst, stuur een e-
mail naar leisurelane@prvlimburg.nl met uw 
naam.

Leisure Lane
De Leisure Lane is een aantrekkelijke lang-
zaamverkeersverbinding en méér dan een 
gewoon fi ets- en wandelpad. Onderweg kan 
iedereen genieten van het landschap en de 
cultuur in de regio. De Provincie Limburg, 
IBA Parkstad, de zes deelnemende gemeen-
ten en Heijmans Infra werken samen in een 
projectteam. Dat team heeft samen een de-
tailontwerp opgeleverd, waarin onder andere 
het ontwerp staat van de verhardingen, de 

kruispunten, inrichting van de bermen en de 
fi etsviaducten. De fi nanciering van het voor-
liggende ontwerp ligt de komende weken in 
gemeenteraden ter akkoord. Volgens planning 
wordt er in het najaar van 2022 gestart met de 
werkzaamheden buiten en is het streven om 
het werk eind 2023 af te ronden. 

Samenwerking
De Leisure Lane is een IBA-sleutelproject en 
wordt gerealiseerd door IBA Parkstad, Provin-
cie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, 
Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en 
Simpelveld. 

Meer info
Alle actuele informatie over de bijeenkomst is 
te vinden op www.leisurelaneparkstad.nl

Gemeentebestuur Kerkrade weer compleet
Tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 
mei zijn zes wethouders voor de nieuwe be-
stuursperiode benoemd, raadsleden toegela-
ten en burgercommissieleden benoemd. Het 
gemeentebestuur in de gemeente Kerkrade is 
daardoor weer compleet. 

Als resultaat van de coalitieonderhandelingen 
hebben de partijen Burgerbelangen Kerkrade, 
Ons Kerkrade, PvdA Kerkrade, Ouderenpartij 
Kerkrade en de VVD Kerkrade een coalitie 
gevormd. Zij hebben ook kandidaten voorge-
steld voor de wethoudersposten. Deze kandi-
daten zijn door de gemeenteraad tijdens de 
raadsvergadering benoemd. 

Samen met de burgemeester en de gemeente-
secretaris vormen de wethouders de komende 
vier jaar het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente. 

De wethouders zijn: 
Tim Weijers, Jo Schlangen en Alexander Geers 
(Burgerbelangen Kerkrade) 
John Roland (Ons Kerkrade) 
René van Drunen (PvdA Kerkrade) 
Jo Paas (Ouderenpartij Kerkrade).  

Gemeenteraad
Vivian Lataster (CDA) is toegelaten tot de ge-
meenteraad. Zij was direct na de verkiezingen 
verhinderd waardoor ze nu alsnog is beëdigd. 
Met de benoeming van de wethouders vallen 
meerdere raadszetels vrij. Deze worden inge-
nomen door de volgende raadsleden:  

Jean Ritterbeeks (Burgerbelangen)
Jo Severins (Burgerbelangen)
Theo Wetzels (Burgerbelangen)
Jo Rozema (Ons Kerkrade)
Guus Haas (PvdA)
Leon Schlenter (Ouderenpartij)
De gemeenteraad van Kerkrade bestaat uit 29 
raadsleden. 

Burgercommissieleden
De gemeenteraad krijgt steun van burgercom-
missieleden. Tijdens de raadsvergadering van 
25 mei zijn 36 burgercommissieleden be-
noemd. Zij nemen plaats in de raadscommis-
sies. Raadscommissies bespreken de raads-
voorstellen eerst en daarna worden ze door de 
gemeenteraad in de raadsvergadering bespro-
ken en neemt de gemeenteraad besluiten. 

De gemeenteraad is het hoogste 
 bestuursorgaan van de stad en vertegenwoor-
digt alle inwoners van Kerkrade. De raad geeft 
de hoofdlijnen aan voor het beleid in de stad 
en controleert het college van burgemeester 
en wethouders.

Via www.gemeenteraadkerkrade.nl zijn de 
agenda’s en de livestream van  raadscommissies 
en raadsvergaderingen te bekijken. 
Op woensdag 22 juni vindt de eerstvolgende 
raadsvergadering plaats. 
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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 woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 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

Wijkpunten en wijkteams

De wijkpunten zijn bereikbaar 
via het algemene telefoonnum-
mer van Impuls 045 545 63 51.

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
- woensdag 09:00 - 12:00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

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

Wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kantoor in Patronaat; spreekuren
tijdelijk: Nico Ploumstraat 8.

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 overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen rech-
ten aan kunnen worden ontleend. De digitale be-
kendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Paul Meijsstraat (kadastraal perceel F5639) - bou-
wen pergola
Veldhofstraat 28 - kappen boom
Van Beethovenstraat 57 - kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Kieskoel 23 – plaatsen dakkapel
Parkstraat 1A -  kleurwijziging onderrand luchthal

Heiveldstraat 51 - uitbouwen bestaande woonhuis 
over 2 verdiepingen inclusief legalisatie dakkapel
Begoniastraat 15 - verbouwen kapsalon tot appar-
tement
Parkstraat 1A -  aanbrengen reclamedoeken op 
omheining tennisbanen
Meuserstraat 211 - kappen van 9 bomen
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verleende omgevingsvergunning – reguliere pro-
cedure
Berghofstraat (kadastraal perceel P1011) – kappen 
kastanje
Gaiaboulevard 1 - bouwen loopbrug met shelter 
voor bezoekers met inkijk in Taiga Volière in Gai-
aZOO
Nummer II-straat (kadastraal perceel G4355) – 
kappen eik

Charley Tooropstraat 5 - realiseren erker over twee 
verdiepingen aan voorzijde woning
Gaiaboulevard 1 - realiseren nieuwe deuropening 
in giraffenverblijf van GaiaZOO
Graverstraat (kadastraal perceel K2998) – kappen 
esdoorn
Adriaen Brouwerstraat (kadastraal perceel L1729)
- kappen vijf Quercus
Van de Weijerstraat (kadastraal perceel H1431) – 
kappen esdoorn
Oude Maar 56 – kappen esdoorn
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis. Wij verzoeken 
u hiervoor een afspraak te maken door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of telefo-
nisch via 14 045.

BEKENDMAKINGEN


