Stadsjournaal

Open Huis Vie druk bezocht
Ruim 1.500 belangstellenden uit Kerkrade en omgeving kwamen op zaterdag 12
maart een kijkje nemen in Vie. Het was
voor de eerste keer sinds het begin van de
bouw dat Vie zijn deuren opende voor het
publiek.
De bezoekers konden via het horecagedeelte naar de tribune van het zwembad
en de tribune van de sporthal waar vertegenwoordigers van Vie aanwezig waren
om het publiek te begeleiden en vragen te
beantwoorden.

Aanwinst voor de stad
Raph Stijns, projectdirecteur Vie: “De belangstelling was overweldigend. We mogen echt spreken van een groot succes. De
mensen waren enthousiast.
Ze waren onder de indruk van het gebouw.
‘Een aanwinst voor de stad’, die zin heb ik
vaak gehoord.”

end. Vie - Leven in beweging is een project
van de gemeente Kerkrade, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en IBA
Parkstad. De gebouwen van Vie zijn naar
verwachting in het tweede kwartaal van
2022 klaar.
Sporthal en zwembad zullen dan door verenigingen en publiek in gebruik worden
genomen.

IBA open weekend
Op 23 en 24 april gaat Vie nog eens open
voor publiek tijdens het IBA open week-

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

Waarom moet je voor vmbo Holz in Kerkrade kiezen?

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

Vmbo Holz kenmerkt zich door aandacht
voor het kind en tijd voor de ouders. Begeleid zelfstandig leren geeft de leerlingen
de kans om zich in eigen tempo en op eigen niveau de leerstof eigen te maken. De
school is kleinschalig georganiseerd met
een eigen leerplein voor de onderbouw,
met lokalen voor de klassen (en de docenten dus wisselen van lokaal).
Samenwerking
In de afgelopen jaren heeft de gemeente intensief samengewerkt met vmbo Holz. Die

samenwerking heeft geleid tot een bloeiende school waar veel wordt gedaan voor
de leerlingen, waar leerlingen en ouders
tevreden zijn en waar intensieve contacten
met het basisonderwijs vanzelfsprekend
zijn. Wethouder Schlangen: “Als gemeente
Kerkrade doen we er alles aan dat leerlingen uit Kerkrade in Kerkrade naar school
kunnen gaan. Op de Holz kunnen leerlingen met een VMBO-advies een goede basis
leggen voor een mooie toekomst”.
Kleinschalig
Vmbo Holz kenmerkt zich door aandacht
voor het kind en tijd voor de ouders. Begeleid zelfstandig leren geeft de leerlingen
de kans om zich in eigen tempo en op ei-

gen niveau de leerstof eigen te maken. De
school is kleinschalig georganiseerd met
een eigen leerplein voor de onderbouw,
met lokalen voor de klassen. De leerlingen
kunnen dus in hun lokaal blijven zitten en
de leraren wisselen van lokaal.
Sociale controle
De school is in allerlei opzichten ook een
school waar je als ouders je kind met een
gerust hart naar toe kunt sturen: de lesuitval is geminimaliseerd, de sociale controle
is groot (iedereen kent iedereen), de lijntjes
naar de teamleiders, mentoren en de ondersteuningscoördinatie zijn kort. Bij vmbo
Holz staat presteren op je eigen niveau
maar ook plezier in school centraal.

www.kerkrade.nl

Gemeente Kerkrade sluit zich aan bij Zuid-Limburg Bereikbaar!
Gemeente Kerkrade vindt een goede bereikbaarheid van de regio Zuid-Limburg belangrijk. Daarom slaat de gemeente als werkgever
de handen ineen met Zuid-Limburg Bereikbaar. Gezamenlijk gaan zij zich inzetten voor
slimme, veilige en duurzame mobiliteit onder
de medewerkers, met speciale aandacht voor
vitaliteit en gezondheid.
Slimmer en schoner reisgedrag
Door autoverkeer en emissies te verminderen
ontstaat ruimte voor een betere leefomgeving.
Daarnaast zorgt meer beweging door slimmer

en schoner reisgedrag voor een betere gezondheid en vitaliteit. Deze speerpunten van
het programma van Zuid-Limburg Bereikbaar
èn de gemeente Kerkrade zullen nu gezamenlijk aangepakt worden.
Regionale gezondheid en vitaliteit
De gemeente Kerkrade zet al langer in op het
bevorderen van de regionale gezondheid en
vitaliteit met Vie - Leven in beweging. Deze
twee thema’s zijn kernwaardes geworden met
de kijk op de toekomst en de beleidsvoering
van Kerkrade. De deelname aan Zuid-Lim-

burg Bereikbaar sluit hier naadloos op aan.
Practice what you preach
Wethouder Huub Wiermans (portefeuillehouder P&O en Vie - Leven in beweging): “Onder
het mom “Practice what you preach” vind ik
het ontzettend belangrijk dat we als gemeente
het goede voorbeeld geven als het gaat om het
stimuleren van gezondheid & vitaliteit.
Met onze deelname aan Zuid-Limburg Bereikbaar doen we dit volop en werken we
ook nog mee aan een beter milieu. Een
absolute win-win situatie".

Nieuws over opvang vluchtelingen Oekraïne
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense
vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor
opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt
voor het matchen van vraag en aanbod.
Opvang locaties Zuid-Limburg
Op dit moment zijn er 2 locaties ingericht
voor de eerste opvang van vluchtelingen, het

MECC en sporthal Glanerbrook. Hier kunnen
de vluchtelingen één of enkele nachten blijven. Vanuit deze doorstroomlocaties gaan zij
naar een opvang voor de langere termijn. Dit
wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio. In Kerkrade hebben wij nu 1 opvanglocatie open, namelijk Abdijhotel Rolduc. Aan
nieuwe opvanglocaties wordt gewerkt. Website Veiligheidsregio:
www.vrzl.nl/vluchtelingen-oekraine

Heeft u al vluchtelingen in huis?
Meld dit bij de gemeente.
Particulieren die vluchtelingen opvangen,
worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente. Vaak komen de vluchtelingen direct
in huis en loopt dit niet via de veiligheidsregio.
De gemeente verzorgt de registratie en biedt
de noodzakelijke ondersteuning. Registreren
kan via emailadres: vestigingen@kerkrade.nl
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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

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

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.
Aanvragen omgevingsvergunning
Conventuelenstraat 10 - aanleggen inrit
Steenbergstraat 42 - kappen 150 bomen
Rukkerweg 140 - bouwen garage
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Lindelaan 89 - bouwen carport
Willemstraat 15 - plaatsen erfafscheiding
Frederika-Gracht 8 - bouwen aanbouw
Beijerheiderstraat 105 - Plaatsen nieuwe schuifdeur
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Buiten behandeling laten aanvraag
Elisabethstraat 36 - plaatsen dakkapel aan voor- en
achterzijde woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Akerstraat (kadastraal perceel K1673) - tijdelijk
plaatsen trotter
Haanraderweg (kadastraal perceel G2298) - tijdelijk plaatsen trotter
Heerlenersteenweg (kadastraal perceel A5831)
- tijdelijk plaatsen trotter
Markt (kadastraal perceel E6670) - tijdelijk
plaatsen trotter
O.L. Vrouwenstraat (kadastraal perceel G3764)
- tijdelijk plaatsen trotter
Roda J.C. Ring (kadastraal perceel M635) - tijdelijk plaatsen trotter
Stationsstraat (kadastraal perceel E6074) - tijdelijk plaatsen trotter
Veldhofstraat (kadastraal perceel P1540) - tijdelijk plaatsen trotter
Zonstraat (kadastraal perceel G4428) - tijdelijk
plaatsen trotter
Kaalheidersteenweg 161 - verbreden bestaande
inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Geweigerde omgevingsvergunning
Jan Steenstraat (kadastraal perceel G1851) kappen 12 bomen
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Ingekomen sloopmeldingen
Eygelshovergracht 64 - verwijderen asbest en
slopen voormalige autogarage

Geen 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
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: Aveve Kerkrade
Locatie: Locht 2
Datum melding: 25-02-2022
Zaaknummer: 2022-009944
De volgende activiteiten zijn gemeld: Starten
van de verkoop van gasflessen.
De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit
betekent dat de inrichting moet voldoen aan de
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg,
tel: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of
maken van bezwaar

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

