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Speeltuin Prickbos opent deuren met nieuw speeltuingebouw

Nu het weer warmer wordt, openen diver-
se speeltuinen hun deuren. Zo ook speel-
tuin Prickbos. Zoals ieder jaar wordt het 
speeltuinseizoen officieel geopend op de 
zaterdag voor Pasen. Dit was vorige week 
zaterdag 16 april om 13:00 uur. 

Buurthuis d’r Prick wordt speeltuingebouw
Het leegstaande buurthuis ‘D’r Prick’ aan 
de Pricksteenweg 1a is overgenomen door 
de Stichting Speeltuin Prickbos. Op dit mo-
ment wordt het gebouw opgeknapt, zodat 
het voor de komende herfst / winter ge-
bruikt kan worden voor bijvoorbeeld bin-
nen activiteiten.  

Advies omwonenden
Door het lege buurthuis te gebruiken als 
speeltuingebouw wordt de openbare ruim-
te op D’r Prick leefbaarder en veiliger. De 
gemeente heeft verschillende keren over-
legd met een vertegenwoordiging van om-
wonenden. Zij adviseerden toen om het 
leegstaande buurthuis weer in gebruik te 
nemen.  

Meer controle en toezicht bij het  
speeltuingebouw 
Door het gebouw op te knappen en weer 
te gebruiken, is er meer toezicht op deze 
locatie. Ook is een stuk van de openbare 
ruimte, waar het gebouw op staat, toege-
voegd aan de speeltuin. Dit geldt ook voor 
de skatebaan. 

Daarnaast is er een hek rond het gebouw 
geplaatst. Hiermee wordt vandalisme te-
gengegaan en kunnen mensen die er niet 
thuishoren niet bij het gebouw komen. 

Overdracht van het speeltuingebouw
Burgemeester Dassen en wethouder Bejas 
waren zaterdag aanwezig bij de overdracht 
van het speeltuingebouw. Wethouder Be-

jas (Wijkwethouder Oost): “Ik ben blij dat 
ik dit als vertrekkende wijkwethouder heb 
kunnen realiseren. Door het plaatsen van 
het hek worden het speeltuingebouw en 
de skatebaan aan de speeltuin toegevoegd. 
Doordat het hek bij de skatebaan ’s avonds 
wordt afgesloten, is er een grotere sociale 
controle en minder overlast”.

In verband met Koningsdag zijn al onze kan-
toren gesloten op woensdag 27 april. 
Op donderdag 28 april zijn onze kantoren 
weer geopend zoals u gewend bent. 
Wij wensen u een fijne Koningsdag!

Online regelen
Wist u dat u veel zaken ook zelf online kunt 
regelen? 
Ga hiervoor naar kerkrade.nl/onlineregelen

Gemeente gesloten 
op Koningsdag

Gespreksgroep voor mantelzorgers 

Mantelzorgers maken vaak dezelfde din-
gen mee. Ze kunnen hierin veel voor el-
kaar betekenen. In een groep krijgen zij 
door begrip, tijd, aandacht en het delen 
van ervaringen vaak meer houvast.
Daarom begint in mei een gespreksgroep 
voor mantelzorgers. In deze gespreks-
groep staat elkaar ontmoeten centraal. De 
groep is een initiatief van Ruggesteun en 
Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. 

Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst 
plaats? 
De gespreksgroep vindt plaats op 6 ver-
schillende donderdagen van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. De data zijn: 05-05-2022,  
16-06-2022, 01-09-2022, 20-10-2022, 
03-11-2022 en 01-12-2022. 
De locatie van de gespreksgroep is het ver-
pleeghuis Hambos Kerkrade. 

Aanmelden
Om deel te nemen aan de gespreksgroep 
moet je je aanmelden. Hiervoor kun je 
bellen naar 045 211 40 00 of mailen naar 
info@mantelzorgparkstad.nl 
Hierbij geldt vol=vol. 

Overige informatie
Het delen van ervaringen en het samenzijn 

is belangrijk. Het delen van zorgen, vra-
gen hoe de ander iets aanpakt, emotioneel 
ondersteunen en uitwisselen van prakti-
sche tips staan centraal. Er wordt steun en  
(h)erkenning bij elkaar gevonden. 

Er zijn twee begeleiders aanwezig die zelf 
ervaring hebben met het geven van man-
telzorg. Deze bijeenkomst wordt georga-
niseerd onder voorbehoud van de actuele 
situatie omtrent corona. Houdt hiervoor 
de activiteitenkalender op de website  
www.mantelzorgparkstad.nl in de gaten. 

Heeft u nog vragen? 
Bel dan naar 045 211 40 00 of mail naar 
info@mantelzorgparkstad.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

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

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attende-
ren 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 di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Gulperstraat 1E - plaatsen overkapping voor 
realiseren overdekt balkon
Gulperstraat 1F - plaatsen overkapping voor 
realiseren overdekt balkon
Gulperstraat 1G - plaatsen overkapping voor 
realiseren overdekt balkon
Kampstraat 106 - veranderen voorgevel be-
gane grond
Eikerplein 9 - kappen boom
Oude Maar 56 - kappen boom
Maarstraat 27 - aanleggen inrit

Klein-Winselerstraat 8 - aanleggen inrit
Baalsbruggerweg 22 - realiseren kantoorruim-
te en maken ingang zijgevel rijksmonument
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Niersprinkstraat 89 - verbouwen voormalig 
commerciële ruimte met bovenwoning tot 
twee grondgebonden woningen
Bleijerheiderstraat 52 - verbouwen bestaande 
apotheek begane grond naar woning
Akerstraat 112 - kappen boom
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G4893) 
- bouwen woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Kokelestraat 148 - realiseren woning en wijzi-

gen kozijnen en gevelopeningen
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende omgevingsvergunningen – uitge-
breide procedure
Spekhofstraat 15 - bouwwerk brandveilig ge-
bruiken voor gebruik 3 leslokalen en daarmee 
verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 
personen jonger dan 12 jaar
Mogelijkheid tot het indienen van beroep

Geweigerde omgevingsvergunningen
Nieuwstraat 18 - bevestigen rookgasafvoer 
voorgevel woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te ma-
ken door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

BEKENDMAKINGEN

Kerncijfers 2021

In de folder Kerncijfers 2021 worden de 
recente ontwikkelingen op het gebied van 
bevolking, woonruimte, economie, onder-
wijs en sociale zekerheid in de gemeente 
Kerkrade beschreven. 
De vermelde cijfers over het jaar 2021, 
dan wel naar de stand op 31 december 

2021, zijn veelal voorlopig vastgesteld.

Gratis verkrijgbaar
Deze folder is gratis verkrijgbaar bij het in-
formatiecentrum in het stadskantoor en bij 
de vestigingen van de Bibliotheek Kerkrade. 
Ook zijn de gegevens op www.kerkrade.nl 

beschikbaar via het menu ‘Wonen en Le-
ven’ en vervolgens bij het onderwerp ‘Over 
Kerkrade’ klikken op de button ‘Kerncijfers’.

Voor meer informatie kunt u mailen  
gemeentehuis@kerkrade.nl of bellen naar  
14 045.

Bewoners 24 woningen In Park West krijgen sleutel

Op woensdag 20 april ontvingen de toe-
komstige bewoners van de 24 woningen in 
Park West hun sleutel. Met de oplevering 
van de parkwoningen, die zijn verdeeld 
over twee pleintjes van ieder twaalf wo-
ningen, is het laatste onderdeel van het 
project West Wint aan ruimte afgesloten. 

Groene omgeving
Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimte-
lijke Ordening): “De toekomstige huurders 
van HEEMwonen komen te wonen op een 
unieke locatie in een groene omgeving. 
Later dit jaar zullen we nog op feestelijke 
wijze stil staan bij de officiële afronding 
van West wint aan ruimte.” 

Levensloopbestendig
De woningen zijn gebouwd in een groene 
en parkachtige omgeving en zijn volledig 
levensloopbestendig. De woningen zijn 
duurzaam gebouwd. Zo zijn de woningen 

voorzien van een warmtepomp en wekken 
zij hun eigen stroom op door gebruik te 
maken van zonnepanelen.  

Een wijk in bloei 
HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de 
Stadsregio Parkstad Limburg en de provin-
cie Limburg werken sinds 2011 samen aan 
de groei van Kerkrade-West (West wint aan 
ruimte). De afgelopen jaren is er veel ver-
anderd in West. De duurzame buurt ‘De 
bestaande wijk van Morgen' in Kaalheide, 
Park West met speeltuin en ’t Westhoes zijn 
daar voorbeelden van. 

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.


