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

Aanvragen omgevingsvergunning
Vredesstraat 9 - aanleggen inrit
Kokelestraat (kadastrale percelen F4890 & F4097) - 
kappen conifeer en eik
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Akerstraat 24-26 - herstellen zijgevel
Abtenlaan 21 - plaatsen dakkapel
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Eikerplein 9 - kappen boom
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Kaalheidersteenweg 291 - kappen acacia en 5 dennen
Bij de Broeders 77 - aanleggen tweede inrit
Wackersstraat 2 - gebruik maken trottoir voor inrit
Leeuwerikstraat 12 - aanleggen inrit en kappen beuk
Kampstraat 106 - veranderen voorgevel begane grond
Spekhofstraat (kadastrale percelen K1902 & K1903) - 
plaatsen erfafscheiding
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G4893) - 
aanleggen inrit
Meesstraat 7 - plaatsen zonnepanelen achterzijde dak 
monument
Hertogenlaan (kadastraal perceel G3301) - 
kappen 3 esdoorns en verplaatsen Liriodendron
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Torenstraat (kadastrale percelen N1980 & N1981) - 
Een fase 1 vergunning voor het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor het realiseren van een 
onderdoorgang onder het spoor
Mogelijkheid tot het instellen van beroep
Geweigerde omgevingsvergunning
Patronaatstraat 72 - handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening om bestaand woonhuis 
gedeeltelijk te gebruiken als Bed & Breakfast
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende evenementenvergunning
The Maestro en European Poporchestra Markt - 28 en 
29 mei 2022
Internationaal jeugdvoetbaltoernooi complex FC 
Kerkrade-West - 3, 4, 5, 6, 10, 11 en 12 juni 2022
Muziekevents in kader van Zomertuin 2022 nabij 
Music Dome - 4, 11, 18, 25 en 26 juni 2022
Buitenspeeldag bij basisschool de Veldhof aan de 
Anselderlaan - 8 juni 2022
IVN Slootjesdag nabij kasteel Erenstein - 11 juni 2022
Braderie Fronleichnam in voetgangersgebied Kerkrade-
Centrum - 16 juni 2022
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum 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: Firma Rapie.
Locatie: Locht 70
Datum melding: 3 mei 2022
Zaaknummer: 2022-023278
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- saneren en plaatsen van bovengrondse (compartimen-
ten)tanks voor opslag van afgewerkte olie, koelvloeistof 
en ruitensproeier vloeistof.

De inrichting valt onder de werking van het Activitei-
tenbesluit 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, 
telefoon: +31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of 
maken van bezwaar

Regelgeving is te raadplegen via www.overheid.nl 
onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal.
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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

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

BEKENDMAKINGEN

Rookmelder verplicht in elke woning

Per 1 juli 2022 zijn rookmelders niet alleen 
verplicht voor nieuwe woningen, maar ook 
voor bestaande bouw. Deze nieuwe wetgeving 
houdt in dat in iedere woning in Nederland, op 
elke verdieping waar gewoond wordt, een rook-
melder moet hangen. 

Rookmelders redden levens
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets, 
je neus werkt niet. Alleen je gehoor werkt nog. 
Rookmelders zijn dus van levensbelang, en niet 
alleen als je slaapt! Hoe sneller je een brand 
ontdekt, des te meer tijd en kans heb je om 
je huis veilig te verlaten. Daarom zijn er door 
de wetgever aanpassingen in het Bouwbesluit 
doorgevoerd,  die rookmelders niet alleen ver-
plicht stellen voor nieuwbouw woningen, maar 
ook voor bestaande bouw. 

Keurmerk
Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende 
soorten en prijsklassen. Kies altijd voor een 
goedgekeurde rookmelder. Het Europese keur-
merk EN 14604 houdt in dat de rookmelder 
voldoet aan de noodzakelijke kwaliteitseisen 
ten aanzien van productinformatie, onderhoud, 
duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rook-
melders met dit keurmerk mogen nog worden 
verkocht. 
We adviseren je om een rookmelder aan te 
schaffen met een batterij met een 10-jarige 

levensduur. Een rookmelder met een batterij die 
meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duur-
der, maar levert veel gemak omdat je niet steeds 
weer een nieuwe batterij hoeft te plaatsen. Beves-
tigen kan al heel gemakkelijk met dubbelzijdige
tape of magneetstrip.

Onderhoud
Houd de rookmelders goed schoon. Stof en vuil 
kunnen zich zowel aan de buiten- als aan de 
binnenkant van de rookmelder ophopen waar-
door de sensor in de rookmelder vals alarm kan 
geven of niet goed werkt. Maak de rookmelder 
daarom minsten één keer in de maand stofvrij 
met de stofzuiger.

Meer informatie
Rookmelders: 
www.brandweer.nl/brandveiligheid/rookmelder
Plaatsingsadvies: www.rookmelders.nl  
Brandveiligheid: www.brandweer.nl 
Vragen? Neem contact op via info@brwzl.nl 


