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De heer H.J. (Henk) Offermans ontving op 16
april aanstaande uit handen van mevrouw Petra
Dassen-Housen, burgemeester van Kerkrade,
een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn
jarenlange actieve betrokkenheid bij Volleybalcombinatie (VC) Furos uit Kerkrade. Hij wordt
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De uitreiking vond plaats op de laatste thuiswedstrijddag van het seizoen 2021-2022 van
VC Furos in Sporthal Rolduc, Rolduckerstraat
112.
Op deze dag organiseerde de vereniging een
feestdag ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan in 2021 en werden ook de jubilarissen,
waaronder de heer Offermans, gehuldigd.
40 jaar spelend lid
De heer Offermans is al ruim 40 jaar spelend lid
van VC Furos. Van deze 40 jaar is hij op vrijwillige basis al meer dan 30 jaar zeer actief betrokken als volleybaltrainer, coach en coördinator
jeugdafdeling. Hij is al vele jaren de spil waar
de hele jeugdcommissie van FC Furos om draait.
Ook is de heer Offermans coördinator van het
‘Cool Moves Volleybal’ voor de allerkleinsten in
de vereniging.
30 jaar trainer
Al 30 jaar lang is de heer Offermans ieder seizoen weer de trainer van tenminste één team dat
deelneemt aan de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). De trainingen worden, met uitzondering van de schoolvakanties,
het hele jaar door gegeven. De heef Offermans
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Bezoekadressen:
Gemeente Kerkrade, stadskantoor
Markt 33, 6461 EC Kerkrade
Voor het inzien van stukken, afdeling
Burgerplein en het vakloket Bouwen,
Wonen, Leefomgeving.

besteedt vele uren aan het geven van trainingen,
het coachen van wedstrijden en het voeren van
gesprekken met jeugdleden en hun ouders. De
diploma’s om zich te bekwamen op het trainersvlak heeft hij in zijn vrije tijd gehaald in Zeist
Sponsorenwerving
Sinds het volleybalseizoen 2000-2001 houdt de
heer Offermans zich bezig met de werving van
sponsoren voor VC Furos. Tijdens het seizoen
2010 heeft hij daarnaast de sociale mediakanalen van FC Furos ingericht, deze houdt hij sindsdien ook bij. Deze laatste taak is sinds de komst
van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een stuk zwaarder geworden omdat
het plaatsen van beeldmateriaal sindsdien aan
restricties is gebonden.
CV De Wölksjer
Naast zijn betrokkenheid bij VC Furos is de heer
Offermans ook al vele jaren een zeer betrokken
lid van carnavalsvereniging De Wölksjer.

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

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.

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
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

Aanvragen omgevingsvergunning
Boudewijn-Eik 47 - aanleggen inrit
Wimmersstraat 7 - bouwen garage
Nullanderstraat 85 - realiseren tuinhuis
Kampstraat 147 - ophogen platdak
Gaiaboulevard 1 - bouwen loopbrug en shelter voor bezoekers met inkijk in Taiga Volière in GaiaZOO
Markt 47 - verbouwen voormalig bankgebouw tot caférestaurant en realiseren nieuwe entree voor bovengelegen
woningen
Kloosterbosstraat 42 - vergroten keuken en realiseren extra
slaapkamer
Brughofweg 25 - realiseren uitkijktoren op terrein GaiaZOO
Bockstraat 66 - aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Prinses Margrietstraat 14 - dichtzetten balkon voor vergroten badkamer
Caspar Sprokelstraat 4 - kappen 4 stuks grijze els
Spoorstraat (kadastraal perceel P788) - kappen linde
Berghofstraat (kadastraal perceel P1011) - kappen kastanje
Graverstraat (kadastraal perceel K2998) - kappen esdoorn
Nummer II-straat (kadastraal perceel G4355) - kappen
Quercus robur
Adriaen Brouwerstraat (kadastraal perceel L1729) - kappen 4 Quercus cerris en 1 Quercus frainetto
Van de Weijerstraat (kadastraal perceel H1431) - kappen
esdoorn
Boudewijn-Eik 47 - aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming

Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Spekhofstraat 15 - plaatsen zonnepanelen op dak
Nievelsteenstraat (kadastraal perceel P1295) - kappen 2
platanen
Koninginnestraat 15 - vergroten woning door ophogen dak
van achterbouw
Grote Stegel 13 - kappen Carpinus
Locht 117 - plaatsen parcellocker tegen huidige winkelwagenopvang
Achterschouffert 6 – kappen 9 bomen
Hoofdstraat 35A - verbouwen bestaande winkel naar levensloopbestendige woning op begane grond
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Spekhofstraat 15 - bouwwerk brandveilig gebruiken voor
verschaffen dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger
dan 12 jaar in het kader van een ontmoetingsplek voor
jongeren
Mogelijkheid tot het indienen van beroep
Geweigerde omgevingsvergunningen
Conventuelenstraat 10 - veranderen bestaande inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende evenementenvergunning
27 april 2022 - Koningsdagactiviteiten op diverse locaties
in Centrum, Eygelshoven en West
30 april 2022 - Eurode Living Statues Festival op Markt en
aangrenzend voetgangersgebied
4 mei 2022- Activiteiten in kader Dodenherdenking in
Centrum en Eygelshoven
5 mei 2022 - Activiteiten in kader viering Bevrijdingsdag
Mogelijkheid tot maken bezwaar
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.

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

