Stadsjournaal

WMC 2022 in Kerkrade
Van 7 juli tot en met 31 juli 2022 vindt
het WMC 2022 plaats in Kerkrade. Zoals
gebruikelijk vindt het evenement plaats
op verschillende plekken in onze stad. Dit
kan de nodige overlast veroorzaken voor
omwonenden. We zetten voor u de locaties, de planning, de bereikbaarheid van
de gemeente, de eindtijden en de geluidsniveaus op een rijtje.
Locaties
Het WMC zal op de volgende locatie
plaatsvinden.
1. Kerkplein;
2. Markt;
3. Niersprinkstraat, Hoofdstraat en Hinger
Herjods Ruk;
4. Theaterplein;
5. Europaplein;
6. Stadspark: WMC Village;
7. Parkstad Limburg Stadion:
mars-, marsparade- en showwedstrijden;
8. Parkstad Limburg Stadion P1:
WMC House;
Planning
De opbouw van het evenement op de bovenstaande locaties begint op maandag
27 juni 2022 om 08.00 uur. De openingsparade van het WMC is op donderdag 7 juli
van 17:00 uur tot 19:00 uur. Van donderdag 7 juli tot en met zondag 31 juli 2022
zal het gebruikelijke openbare evenement
op de Markt plaatsvinden.
Van zaterdag 23 juli tot en met zondag
24 juli 2022 en vrijdag 29 juli tot en met
zondag 31 juli 2022 zijn er wedstrijden in

het Parkstad Limburg Stadion. De afbouw Gemeente Kerkrade volgen via Facebook,
van bovenstaande locaties wordt uiterlijk LinkedIn en Twitter.
op zondag 7 augustus 2022 om 23.59 uur
afgerond.
Bereikbaarheid gemeente
De gemeente is bij vragen of klachten beEindtijden en geluid
reikbaar tijdens de evenementenuren op
Voor het WMC 2022 is, net als voor andere telefoonnummer 045-5676348. Wanneer
edities, een bijzonder beleidskader vastge- u buiten die tijden een melding wil maken
steld. In dit kader zijn de eindtijden en het kunt u de politie bereiken via 0900-8844.
geluidsniveau per locatie vastgesteld.
Bij acute onraad of spoed belt u uiteraard
Dit overzicht kunt u terug vinden op het noodnummer 112.
de website van de gemeente Kerkrade:
www.kerkrade.nl
Heeft u nog vragen over het evenement
In aanloop naar het evenement kunt u
Verkeersmaatregelen
contact opnemen met Linda Weening
De verkeersmaatregelen worden via onze 06-28299229.
social media bekend gemaakt. U kunt

Jan Timmer op bezoek in Kerkrade!

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

Afgelopen maand ontmoette burgemeester
Petra
Dassen
in
Kerkrade
oudtopfunctionaris Jan Timmer. De link van
Timmer met Kerkrade en de arrangeur
van het onverwachte bezoek is Claudio di
Leonardo, directeur van Koster Industrial
Services in Flexiforum in Kerkrade, en
achterneef van Jan Timmer.
Oud-topfunctionaris
Jan Timmer is een Nederlandse oudtopfunctionaris. Hij was president-directeur
van Philips van 1990 tot 1996. Timmer
is vooral bekend wegens het doorvoeren
van een grootscheepse reorganisatie van
het Philipsconcern, Operatie Centurion
genoemd.
Die man van Philips
Jan Timmer bood aan burgemeester Dassen
het boek ‘Die man van Philips’ aan. Timmer
werkte er zijn leven lang.
Het boek vertelt het verhaal van zowel die
man als dat bedrijf, met onder meer hoe
boeiend en afwisselend een loopbaan

bij een multinational kan verlopen
en hoeveel kansen tot ontplooiing er
zijn. Daarnaast biedt hij inzicht in
de complexe besluitvormingsprocessen
van een wereldwijd opererend concern.
Hij beschrijft hoe het Angelsaksische
businessmodel, met zijn nadruk op

aandeelhouderswaarde, een ongewenste
invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering,
en niet alleen bij Philips. Vanuit zijn
levenslange betrokkenheid bij het bedrijf
heeft hij begrip voor de dilemma's waar
managers voortdurend mee geconfronteerd
worden.

www.kerkrade.nl

Kerkrade kan sneller bouwen in centrum
door bijdrage van € 7,5 miljoen Rijk
De gemeente Kerkrade ontvangt van het
Rijk een bijdrage van €7,5 miljoen voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid
en de bereikbaarheid van het centrum
van Kerkrade. Voor Kerkrade betekent
de subsidie dat verschillende plekken
voor woningbouw in het centrum sneller
ontwikkeld kunnen worden. In Limburg
is Kerkrade de enige gemeente die in de
eerste ronde al zeker is van een subsidie.
Wethouder Tim Weijers
(Wonen/
Ruimtelijke Ordening): “Het is goed om te
zien dat dankzij een goede samenwerking
met zowel de Stadsregio Parkstad Limburg
als de Provincie Limburg het gelukt is
deze subsidie in de wacht te slepen. Onze
ambities om te voldoen aan de lokale
woningbehoefte worden erkend. Het
versneld realiseren van woningen in het
centrum sluit aan bij deze ambities. Het is
de start van ons woonoffensief.”
“Door deze forse bijdrage kunnen
we enkele verkeerspunten versneld
aanpakken waardoor de bereikbaarheid
en verkeersveiligheid wordt verbeterd,”

aldus wethouder Alexander Geers (Verkeer
en vervoer).
Nederland kampt met veel te weinig
woningen. Daarom wordt op alle mogelijke
manieren geprobeerd om ontwikkelaars,
gemeenten, corporaties etc. te bewegen
nieuwe woningen te (laten) bouwen. De
subsidie die Kerkrade nu krijgt, komt uit
het Mobiliteitsfonds van het Rijk.
Plekken voor woningbouw
Voor woningbouwlocaties gaat het
bijvoorbeeld om de Atriumflat in de
Niersprinkstraat, het braakliggende terrein
aan de Marktstraat-Einderstraat en de
locatie D’r Pool aan de Putgang.
Verkeerspunten
De verkeerspunten van en naar het centrum
die worden aangepakt, zijn onder andere
de rotonde Hamstraat - Voorterstraat,
de kruising Domaniale Mijnstraat Kruisstraat en de ongelijkvloerse kruising
Roderlandbaan - St. Pieterstraat.
De fietsverbindingen van en naar
buurgemeente Herzogenrath worden
verbeterd.

Commissievergaderingen

Meer informatie: https://bit.ly/3NiIDpK

Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp dat op de
agenda staat. Daartoe dient u zich aan te melden bij
de griffie via 14 045. De griffie helpt u graag verder.
Maak gebruik van uw spreekrecht. Op die
manier heeft u daadwerkelijk inspraak bij het
besluitvormingsproces.
Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 4 juli 2022; 19.00 uur in de raadszaal.
In de commissie AZM wordt deze maand gesproken
over de renovatie van de raadszaal.
Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 5 juli 2022; 19.00 uur in de raadszaal.
In de commissie B&S komt o.a. de stand van zaken
m.b.t. Vie – Leven in beweging aan de orde, wordt
de commissie bijgepraat over de stand van zaken
m.b.t. de aanvraag voor volwaardig voortgezet
onderwijs in Kerkrade (het Martin Buber) en wordt
een ontwerpbesluit besproken inzake een zienswijze
van de gemeenteraad over de begroting 2023 en het
meerjarenperspectief GGD ZL. Daarnaast wordt
een motie behandeld van een aantal fracties met de
oproep aan het college om onderzoek te doen naar
de mogelijkheid tot het realiseren van een tweetalig
en grensoverschrijdend kinderdagverblijf.

Op de agenda van de commissie GEZ staan deze
maand een drietal ontwerpbesluiten, te weten
de wijziging van de businesscase Rolduckerveld,
verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat
aan openbaarheid en een besluit als vervolg op
een eerder aangenomen motie om een energieen klimaatfonds Kerkrade in het leven te roepen,
waardoor woningeigenaren met een voordelige
lening hun huis kunnen verduurzamen.

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
Bleijerheiderstraat 91 - realiseren 5 appartementen
Old Hickoryplein 1E - realiseren balkon
St. Pieterstraat 45A - wijzigen bestaande winkelruimte naar woning
Old Hickoryplein 2 - aanleggen inrit
Wilhelminastraat 16 - plaatsen dakkapel voorzijde
woning
Gulikstraat 52 - aanleggen inrit
Einderstraat (kadastrale percelen E6616 & E6714) bouwen 6 levensloopbestendige woningen
Anselderlaan 23 - kappen 2 bomen
Bleijerheiderstraat 90A - legaliseren dakterras
Wijngracht (kadastrale percelen E6652 en E6650) realiseren constructie voor terras
Wimmersstraat 54 - kappen boom
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Adresgegevens
Volgende week vinden er weer commissievergaderingen plaats in het Raadhuis aan de Markt.
Wilt u een commissievergadering bijwonen, dan
is dat uiteraard mogelijk.
De stukken die bij de vergaderingen horen, kunt
u raadplegen in het stadskantoor (Markt 33) of
via www.gemeenteraadkerkrade.nl.

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Woensdag 6 juli 2022; 19.00 uur in de raadszaal.

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht op
iedere verdieping in huis.

Uitgave

Rolduckerstraat 112 - tijdelijk (3 maanden) plaatsen
paviljoen
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Old Hickoryplein 1E - realiseren balkon
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
Buiten behandeling laten aanvraag
Bleijerheiderstraat 91 - realiseren 5 appartementen
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende omgevingsvergunning - reguliere procedure
Ericastraat 26 - plaatsen overkapping zijkant woning
Kloosterbosstraat 42 - vergroten keuken en realiseren extra slaapkamer
Roda J.C. Ring 4 - plaatsen horeca unit parkeerterrein ter vervanging inpandige horeca
Abtenlaan 21 - plaatsen dakkapel
Slakstraat 37 - verwijderen schuine pannendak zolder en realiseren plat dak
Op de Knip 56 - vervangen dak

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

Wijkpunten en wijkteams
De wijkpunten zijn bereikbaar.
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
(vervalt per 15 juni)

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

Evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is verleend:

Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 09:00 - 12:00 uur

Bewonerfeest/opening Superlocal op 8 juli 2022, locatie Superlocal Voorterstraat
Open Air repetitie St. Gregorius Haanrade op 21 juli
2022, locatie Jan Vermeerstraat
Sjpringbronfestival de Bouwerwei op 22-23-24 juli
2022, locatie rondom Wilhelminafontein Bleijerheide
Bennies Voertbaltoernooi op 27 juli 2022, locatie
sportcomplex FC Kerkrade-West
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.

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur
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
Wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kantoor in Patronaat; spreekuren
tijdelijk: Nico Ploumstraat 8.
Spreekuur sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur maatschappelijk werk
- vrijdag 12.30 - 14.00 uur

