Stadsjournaal

Start werkzaamheden onbeveiligde spoorwegovergang Torenstraat Eygelshoven
ProRail en aannemer Strukton starten begin juli
met de werkzaamheden voor het sluiten van
de onbeveiligde overweg aan de Torenstraat in
Eygelshoven.
Op de plaats waar nu nog de NABO (niet actief beveiligde overweg) ligt, komt een voetgangerstunnel
naar het wandelgebied in het Schouffertsbos. Als
alles volgens plan verloopt, gaat deze voetgangerstunnel eind 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 treinen. Eind november 2022 kunnen voetgangers de
nieuwe tunnel gebruiken.

gemeente brieven met meer informatie over
de werkzaamheden. Hierin staat wat er precies
gaat gebeuren en wanneer.
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 werkzaamheden starten en het
pad klaar is. We houden u hierover op de hoogte.
Meer informatie over de aanpak van de NABO’s in
Kerkrade. Meer nieuws en informatie over de aanpak van de twee NABO’s in Kerkrade vindt u op
onze website: www.kerkrade.nl/nabo

Van begin juli tot eind november kunt u het spoor
niet oversteken
Van begin juli tot eind november (een periode
van vijf maanden) kunt u bij de Torenstraat het
spoor niet oversteken. In deze periode kunt u het
beste gebruik maken van de onderdoorgang bij de
Waubacherweg bij station Eygelshoven Markt.

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

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Gulikstraat 6 - plaatsen overkapping
Bleijerheiderstraat 70 - handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor wijzigen bedrijfspand naar bestemming ‘wonen’
Torenstraat (kadastraal perceel N1980) - plaatsen keerwand voor verlengen bestaande toegangspad als gevolg
aanleg onderdoorgang onder spoor
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Buiten behandeling laten aanvraag
Kampstraat 147 - ophogen platdak
Nullanderstraat 85 - realiseren tuinhuis
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende omgevingsvergunning - reguliere procedure
Bleijerheiderstraat 52 - verbouwen bestaande apotheek
begane grond naar woning
Vredesstraat 9 - aanleggen inrit
Kaalheidersteenweg 79 - aanleggen inrit
Heiveldplein 23 - plaatsen dakkapel achterzijde
Kieskoel 23 - plaatsen dakkapel
Drievogelstraat 24 - plaatsen kozijn ter vervanging garagepoort
Parkstraat 1 - aanbrengen reclamedoeken op omheining

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.

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

BEKENDMAKINGEN

Aanvragen omgevingsvergunning
Gulikstraat 6 - plaatsen overkapping
Eygelshovergracht 32 - aanleggen 2 inritten
Heerlenersteenweg 32 - kappen boom
Coumansstraat 2 - kappen kersenboom
Kaalheidersteenweg 205 - vergroten bestaande garage
Deken van Ormelingenstraat 7 - aanleggen inrit
Niersprinkstraat 95 - kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming

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

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

Omwonenden ontvangen brieven met informatie
Mensen die in de buurt van de overweg aan de
Torenstraat wonen, krijgen van ProRail en de

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.
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tennisbanen
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Geweigerde omgevingsvergunning
Steenbergstraat 42 - kappen 150 bomen
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is verleend:
Garagesale Ukraine veteranen op 19 juni, locatie Hertogenlaan 95
Concert Kerkraads Fanfare Orkest op 25 juni, locatie stadspark
GOC Parkstad, afdeling Kerkrade Veteranendag op 9 juli,
locatie Berenbosweg 1
Einde schooljaar feest basisschool de Schatkist op 15 juli,
locatie schoolplein Bleijerheiderstraat
Einde schooljaar feest basisschool Diabolo op 15 juli, locatie schoolplein Mr. Absilstraat
BBQ-straatfeest Elisagracht op 16 juli, locatie Elisagracht
Open Air repetitie harmonie St. Gregorius Haanrade op 19
juli, locatie Jan Vermeerstraat
Einde schooljaar feest basisschool de Doorkijk op 21 juli,
locatie schoolplein Singelweg
Einde schooljaar feest basisschool de Schakel op 21 juli,
locatie schoolplein Leliestraat
Jaarstukken 2021
Het college maakt bekend dat vanaf 22 juni tot en met 6
juli a.s. voor iedereen de concept Jaarstukken (Jaarverslag
en Jaarrekening) ter inzage liggen in het informatiecentrum
in het stadskantoor. De Jaarstukken 2021 zullen onderwerp
van beraadslaging zijn in de vergadering van de gemeenteraad van 14 juli a.s. Tegen betaling van de kosten zijn de
Jaarstukken 2021 verkrijgbaar.
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.

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
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

