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Start werkzaamheden onbeveiligde spoorwegovergang
Torenstraat Eygelshoven
Overweg Meuserstraat
Naast de overweg aan de Torenstraat zijn
ProRail en de gemeente samen bezig met
de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergang aan de Meuserstraat in Haanrade,
naar het Wormdal. ProRail en gemeente
zijn bezig met de voorbereidingen voor
de aanleg van een wandelpad van de
Meuserstraat naar de oude onderdoorgang
bij het Wormdal. Deze wordt opgeknapt
en opnieuw in gebruik genomen. Op dit
moment is nog niet duidelijk wanneer de
Omwonenden ontvangen brieven met in- werkzaamheden starten en het pad klaar is.
We houden u hierover op de hoogte.
formatie
Mensen die in de buurt van de overweg
aan de Torenstraat wonen, krijgen van Meer informatie over de aanpak van de
ProRail en de gemeente brieven met meer NABO’s in Kerkrade
informatie over de werkzaamheden. Hierin Meer nieuws en informatie over de aanpak
staat wat er precies gaat gebeuren en wan- van de twee NABO’s in Kerkrade vindt u op
onze website: www.kerkrade.nl/nabo
neer.

ProRail en aannemer Strukton starten be- treinen. Eind november 2022 kunnen voetgin juli met de werkzaamheden voor het gangers de nieuwe tunnel gebruiken.
sluiten van de onbeveiligde overweg aan
Van begin juli tot eind november kunt u het
de Torenstraat in Eygelshoven.
spoor niet oversteken
Op de plaats waar nu nog de NABO (niet Van begin juli tot eind november (een peactief beveiligde overweg) ligt, komt een riode van vijf maanden) kunt u bij de
voetgangerstunnel naar het wandelgebied Torenstraat het spoor niet oversteken.
in het Schouffertsbos. Als alles volgens plan In deze periode kunt u het beste gebruik
verloopt, gaat deze voetgangerstunnel eind maken van de onderdoorgang bij de
Waubacherweg bij station Eygelshoven Markt.
november 2022 open.
Werkzaamheden in juli en november
In juli halen ProRail en Strukton eerst de
overweg weg. Het pad naar de overweg
sluiten ze af. Tijdens de werkzaamheden in
het weekend van 8 tot 11 juli 2022 rijden
er tijdelijk geen treinen. Midden november
leggen ProRail en Strukton de nieuwe tunnel aan. Er rijden dan weer tijdelijk geen

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

Gespreksgroep voor mantelzorgers

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
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

De data zijn 05-05-2022, 16-06-2022, 01- praktische tips staan centraal. Er wordt
09-2022, 20-10-2022, 03-11-2022 en 01- steun en (h)erkenning bij elkaar gevonden.
Er zijn twee begeleiders aanwezig die
12-2022 van 14.00 tot 16.00 uur
zelf ervaring hebben met het bieden van
mantelzorg. Deze bijeenkomst wordt
Aanmelden
Aanmelden is verplicht. Je meld je aan georganiseerd onder voorbehoud van de
door te bellen naar 045 211 40 00 of door actuele situatie omtrent corona. Houdt
te mailen naar info@mantelzorgparkstad.nl hiervoor de activiteitenkalender op onze
website in de gaten:
Vol=Vol
www.mantelzorgparkstad.nl
Informatie over de bijeenkomst
Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst Het gelijkwaardig delen van de ervaringen Mocht u voorafgaande meer informatie
en het samenzijn is een groot goed. wensen? Neem dan contact met ons op
plaats?
De bijeenkomst vindt plaats in het verpleeg- Het delen van zorgen, kunnen vragen via telefoonnummer 045 211 40 00 of via
huis Hambos Kerkrade op 6 verschillende hoe de ander iets aanpakt, emotioneel info@mantelzorgparkstad.nl
ondersteunen en het uitwisselen van
donderdagen.
Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde
mee en kunnen hierin veel voor elkaar
betekenen. In een groep kunnen zij door
begrip, tijd, aandacht en het delen van
ervaringen vaak beter grip krijgen op hun
gezamenlijke onderwerp. Ruggesteun en
Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad
beginnen om die reden in mei met een
gespreksgroep voor mantelzorgers waarin
het elkaar ontmoeten centraal staat.

www.kerkrade.nl

Duizenden mensen op de been tijdens stille tocht voor Gino

Uitgave
15 juni 2022

Adresgegevens
Zo’n
tienduizend
mensen
hebben
woensdagavond meegelopen in een
emotionele en waardige herdenkingstocht
ter nagedachtenis aan Gino. Vanaf het
Eurode Business Center liep de stoet via de
Roderlandbaan en Ailbertuslaan langs een
erehaag van stoere auto’s en motoren naar
de speelplek aan de Hertogenlaan. De plek
waar Gino voor het laatst gezien is.
De lucht kleurde even blauw, toen een
grote hoeveelheid ballonnen voor Gino de
lucht in ging. Op het speelveldje sprak zus
Naomi alle deelnemers aan de tocht toe en
ook burgemeester Petra Dassen hield een
toespraak. ‘Dit is een stille tocht, maar in
ons hart raast een orkaan aan gevoelens.
Machteloosheid, radeloosheid, onbegrip
en woede. Wij die achterblijven moeten
vooral nu onze menselijkheid tonen. Elkaar
steunen door dik en dun. Die steun geeft
ons namelijk een beetje houvast en laat de
familie voelen en zien dat ze er niet alleen

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.

voor staan. Hun verdriet is immens, onze
steun is een ankerpuntje. Een knuffel, een
knipoog, een schouderklopje, een stevige
hand, ze reiken op dit moment allemaal
naar jullie, familie van Gino,’ aldus de
burgemeester.

Het gemeentebestuur wil - ook namens
de familie van Gino - iedereen nogmaals
bedanken voor de grote betrokkenheid en
alle steun de afgelopen dagen.

Raadsvergadering

Eurode spreekuur

Op 22 juni vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering plaats
in de raadzaal van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u deze vergadering
bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De vergadering begint om
19.00 uur.

Op maandag 20 juni 2022 zullen de Eurode-burgemeesters
de heer Benjamin Fadavian uit Herzogenrath en mevrouw
Petra Dassen uit Kerkrade weer samen beschikbaar zijn voor
de "Eurodianen" tijdens het Eurode spreekuur tussen 15.00 en
16.00 uur.

U kunt plaatsnemen op de publiekstribune, achterin de raadzaal. De
stukken die bij de vergadering horen, liggen een week van tevoren ter
inzage in het stadskantoor, Markt 33. De raadsvergadering is ook te
volgen via de website www.gemeenteraadkerkrade.nl
Agenda
De actuele agenda van de raadsvergadering is ook te vinden via www.
gemeenteraadkerkrade.nl
In juni staan alleen de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen
zoals Rd4 en de BSGW op de agenda. De gemeenteraad kan over
de begrotingen zogenaamde zienswijzen afgeven, een reactie aan
bijvoorbeeld Rd4 over de begroting voor volgend jaar.

Inwoners van Kerkrade en Herzogenrath hebben tijdens
dit spreekuur de gelegenheid om grensoverschrijdende
onderwerpen persoonlijk met de burgemeesters te bespreken.
Aanmelden kan via info@eurode.eu of telefonisch door
vanuit Duitsland te bellen naar 0049-2406 999-020 of vanuit
Nederland naar 045-5639390.
Locatie
Eurode Business Center (EBC), Eurode-park 1, Kerkrade/
Herzogenrath 2e verdieping, kamer C2.03
Tijd: 15.00 – 16.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning
Plein 15 - vervangen bestaande dak woonhuis
Gravenweg 28 - realiseren keerwand
Elisabethstraat 36 - plaatsen dakkapel
voor- en achterzijde woning
Bezwaar maken kan pas op moment van
besluitvorming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Mercuriusstraat (kadastraal perceel
A5064) - bouwen distributiecentrum
en wijzigen bestaande inritten
Tunnelweg (kadastrale percelen A4878,
A6059 en A6058) - bouwen distributiecentrum
en wijzigen bestaande inritten
Bezwaar maken kan pas op moment van
besluitvorming
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Heiluststraat 20G7 (kadastraal perceel H2948)

- legaliseren garagebox
Mogelijkheid tot indienen zienswijze
Buiten behandeling laten aanvraag
Baalsbruggerweg 22 - realiseren kantoorruimte
en maken ingang in zijgevel rijksmonument
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende omgevingsvergunning – reguliere
procedure
Maarstraat 27 - aanleggen inrit
Paul Meijsstraat (kadastraal perceel F5639) bouwen pergola
Prinses Margrietstraat 14 - dichtzetten balkon
voor vergroten badkamer
Bockstraat 66 - aanleggen inrit
Klein-Winselerstraat 8 - aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Geweigerde omgevingsvergunning
Spoorzoeker 136 - ombouwen garage naar kapsalon
Molenweg 57 - plaatsen scherm
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende evenementenvergunning
- Eurodemuziekdag van de Watermill Foundation op 19 juni, locatie Baalsbruggen
- Koning-/keizerschieten met optocht van

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.
Wijkteam West / Spekholzerheide
t Westhoes, Anemonenstraat 16
Spreekuur sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur

BEKENDMAKINGEN
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.

Locatie Hammolenweg
Hammolenweg 6, 6466 XV Kerkrade

-

Kruisboogschutterij St. Hubertus Haanrade op
18/19 juni, locatie schietweide Meuserstraat
Plaatsen tent voor ontvangst gasten en inrichten foodcourt bedrijfsfeest op 24 juni, locatie
Europaplein
Harmonieconcert Muziekgezelschap St.
Callistus Terwinselen op 25 juni, locatie Botanische Tuin
Kunst in de Tuin Muziekgezelschap St. Callistus Terwinselen op 26 juni, locatie Botanische
Tuin
Brunch viering 100 jaar Grote Kerk St. Joannes de Doper Eygelshoven op 26 juni, locatie
St. Jansstraat
Koningsvogelschieten Schuttersbroederschap
St. Sebastianus 1617 Kerkrade op 26 juni, locatie schietweide aan de Heijendahllaan
Koningsvogelschieten Kruisboogschutterij St.
Hubertus Kaalheide op 26 juni, locatie schietweide Holzbroekstraat

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 maatschappelijk werk
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur
(vervalt per 15 juni)
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

