Stadsjournaal

Afscheid raad met 5 onderscheidingen en installatie nieuwe raad
Gisteravond werd afscheid genomen van
de gemeenteraad in zijn huidige samenstelling. De volgende raadsleden keren
niet terug in de nieuwe raad: Jo Bok, Paul
Boumans, Betty Bremen-Munsters, Hein
Driessen, Wim de Groot, Winand Heijltjes, Andrew van Horssen, Hens Housen,
Harm Jacobs, Piet van der Mierden, Jo
Rozema, Jo Severins, Jack Vinders, Carin
Wevers en Niklas Wiertz.
Vijf van de vertrekkende raadsleden ontvingen een Koninklijke Onderscheiding,
omdat ze twaalf jaar of langer gemeenteraadslid waren. Burgemeester Petra Dassen
heeft de lintjes uitgereikt aan:
Winand Heijltjes, Hens Housen, Harm Jacobs, Piet van der Mierden en Jo Severins.

Kerkraadse bedrijven ruimen zwerfafval op tijdens Landelijke Opschoondag
Het Kerkraadse bedrijf EKK Eagle Simrax
deed op vrijdag 18 maart mee aan de 20e
editie van de Landelijke Opschoondag.
Het thema van deze dag was ‘Elke verpakking telt’. De Landelijke Opschoondag is
een initiatief van Nederland Schoon en
bracht zo’n 3.445 acties op de been.
EKK Eagle Simrax
Het Kerkraadse bedrijf EKK Eagle Simrax
besloot op deze dag alle direct omliggende

wegen rondom Eagle Simrax te ontdoen
van aanwezig zwerfvuil. Met verschillende
groepjes van in totaal 24 medewerkers
heeft men een uur lang al het zwerfvuil dat
aanwezig was op de omringende wegen
opgeruimd.
Jumbo Carboonplein
Ook Jumbo Carboonplein deed, net als
voorgaande jaren, mee aan de landelijke
actie. Op zaterdag 19 maart ruimden 6

medewerkers van het filiaal gedurende 1
uur zwerfafval op in de straten rondom de
Jumbo Carboonplein.
Gemeente spreekt dank uit
Dit soort milieubewuste acties stelt onze
gemeente uiteraard zeer op prijs. Daarom
willen we hier graag aandacht aan geven
en onze dank uitspreken aan iedereen die
meegeholpen heeft aan de Landelijke Opschoondag 2022!

Geef uw mening over mobiliteit, verkeer en vervoer in Kerkrade!

Het Stadsjournaal is een uitgave van de
gemeente Kerkrade en komt tot stand
onder verantwoordelijkheid van Team
Communicatie & Marketing, Domein
Bestuur.
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

Het komende jaar gaat Kerkrade aan de
slag met een nieuw Mobiliteitsplan. Met
mobiliteit bedoelen we het verplaatsen
van personen en goederen in een gebied.
Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, een dagelijkse treinreis naar het
werk of een bezoek aan vrienden of familie.
Waarom dit plan?
Het Mobiliteitsplan helpt ons om Kerkrade
voor iedereen goed bereikbaar te houden
en plannen te maken die aansluiten bij de
behoeften van de inwoners. Denk aan thema’s als het verbeteren van de parkeersituatie, de verkeersveiligheid rondom scholen
of het stimuleren van actievere vervoerswij-

zen zoals lopen en fietsen.
Uw hulp is belangrijk!
Om te weten te komen hoe inwoners en
bezoekers zich door de gemeente Kerkrade verplaatsen, welke routes zij lopen en
fietsen en welke knelpunten zij onderweg
tegenkomen, hebben we een enquête opgesteld.
U kunt ons helpen door deze enquête in
te vullen, deze informatie is voor ons heel
waardevol. Met de informatie uit de enquête kan de gemeente namelijk goede keuzes
maken voor de toekomst: waar moeten fietspaden worden verbreed, waar is de parkeer-

druk hoog, hoe kunnen we mensen helpen
om duurzamer te verplaatsen?
De enquête is in te vullen van 1 april 2022
tot en met 24 april 2022.
Klik hiervoor op de bijgaande QR-code.
Hoe verder?
Met de resultaten van de enquête zal de gemeente Kerkrade het nieuwe mobiliteitsplan
opstellen. Bent u geïnteresseerd in de resultaten, laat dan aan het einde van de enquête
uw e-mailadres achter.

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

Meer informatie
Meer weten over het Mobiliteitsplan? Neem
gerust contact op met de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 14 045. Of stuur
een e-mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl
Wilt u op de hoogte blijven?
Bezoek dan onze informatiepagina
kerkrade.nl/mobiliteit

www.kerkrade.nl

Gemeente Kerkrade start uitbetaling energietoeslag
De energierekening zal voor veel huishoudens omhooggaan. Niet iedereen zal deze
rekening kunnen betalen. Daarom kunnen
mensen met een laag inkomen een eenmalige toeslag krijgen van 800 euro.
Het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade heeft besloten om nu
al te starten met het betalen van de energietoeslag en niet langer te wachten op de
landelijke wetswijziging.
Eenmalige energietoeslag van 800 euro
De energietoeslag is eenmalig en alleen
bedoeld voor het jaar 2022. De toeslag
is bedoeld om huishoudens met een laag
inkomen te helpen bij het betalen van de
gestegen energieprijzen.
-	 Een laag inkomen is maximaal 120% van
de toepasselijke bijstandsnorm.
-	 Daarnaast vindt er geen vermogenstoets
plaats.
-	 De hoogte van de toeslag is 800 euro per
huishouden.
-	 Personen die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening komen ongeacht hun inkomen ook in aanmerking.
-	 Ook jongeren van 18 t/m 20 jaar die aanvullend bijzondere bijstand ontvangen
komen onder voorwaarden in aanmerking.

Niet bekend bij gemeente? Dan energietoeslag aanvragen
Komt u niet in aanmerking voor een automatische uitbetaling, dan kunt u een
aanvraag indienen. Huishoudens met een
laag inkomen (minder dan 120% van de
bijstandsnorm) die niet bekend zijn bij de
gemeente kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit kan als u bijvoorbeeld:
-	(Parttime) werkt, maar weinig verdient,
-	 Een uitkering van het UWV ontvangt,
-	Een AOW-uitkering zonder aanvullend
pensioen ontvangt of maar met een klein
aanvullend pensioen,
-	 Zelfstandige bent met een laag inkomen .
Als u in een instelling woont, en ook geen
energiekosten betaalt, komt u helaas niet in
aanmerking voor de energietoeslag.
Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier staat op de website

van de gemeente, www.kerkrade.nl en is
ook te verkrijgen bij:
-	 Het stadskantoor Markt 33 in Kerkrade
-	 De Geldwijzerwinkel Martin Buberplein
21 in Kerkrade
-	Clientenraad SWI/Spekhofstraat 15 in
Kerkrade Flexiforum
- De wijkpunten van Impuls in Kerkrade:
- Socioproject Laurastraat 10 in Eygelshoven
- ’t Westhoes Anemonenstraat 16 in Kerkrade
- Sjevemethoes St. Pieterstraat 3 i n Kerkrade
- Patronaat Bleijerheide Ursulastraat 232 
in Kerkrade
Heeft u financiële problemen of vragen
dan kunt u ook hulp of advies vragen bij de
GeldWijzerWinkel Kerkrade, gelegen aan
het Martin Buberplein 21 in Kerkrade.
Kijk voor meer informatie ook op
www.geldwijzerwinkel.nl

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

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

BEKENDMAKINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
Slakstraat 37 - verwijderen schuine pannendak zolder en realiseren plat dak
Bergstraat 33 - plaatsen dakkapel achterzijde
woning
Hertogenlaan 15 - plaatsen nieuwe entree met
gevelrooster, vervangen huidige entree voor
raam met gevelrooster en plaatsen handelsreclame voor- en zijgevel
Schovetweg 80 - kappen 6 bomen
Charley Tooropstraat 5 - realiseren erker over
twee verdiepingen voorzijde woning
Ericastraat 26 - plaatsen overkapping zijkant
woning
Meuserstraat 211 - kappen 9 bomen

6 april 2022

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.

Energietoeslag wordt automatisch uitbetaald
Als u al bekend bent bij de gemeente Kerkrade, krijgt u de energietoeslag automatisch
uitbetaald. Dit kan als:
-	u een bijstandsuitkering of IOAW krijgt,
-	u bijzondere bijstand ontvangt of gebruik
maakt van de regeling Sociaal Culturele
Activiteiten,
-	u van de gemeente een bijdrage ontvangt
in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering VGZ,
-	 u een ondernemer bent met een Bbz-uitkering of IOAZ,
-	 u een Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen krijgt via de Sociale VerzekeringsBank.
Deze automatische uitbetaling zal plaatsvinden in april 2022.

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op bekendmakingen van de gemeente
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de
overheidswebsite
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen
rechten aan kunnen worden ontleend.
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Uitgave

Gaiaboulevard 1 - realiseren nieuwe deuropening giraffenverblijf GAIAZOO
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Winselerhofstraat (kadastraal perceel A5343)
- bouwen garage met kantoor
Hertogenlaan 15 - plaatsen nieuwe entree met
gevelrooster, vervangen huidige entree voor
raam met gevelrooster en plaatsen handelsreclame voor- en zijgevel
Geen bezwaar mogelijk
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Terbruggen 16 - plaatsen terrasoverkapping
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Verleende omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 145 - tijdelijk (3 jaar) plaatsen
van 4 units
Frederika-Gracht 8 - bouwen aanbouw

Waubacherweg (kadastrale percelen N2536
& P1259) - plaatsen kunstwerk op rotonde
Oranjestraat 13 - handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor vestigen bedrijf gericht op tandheelkunde voor dieren
Graverstraat 123 - kappen 4 bomen
Molenweg 64 - legaliseren aanbouw
Leeuwerikstraat 7 - bouwen garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

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.

Spreekuur sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur

Regelgeving
Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022
gemeente Kerkrade - vaststelling
Regelgeving is te raadplegen via
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal.

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 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

