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Kerkraadse kanjers ontvangen jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’

Inwoners van Kerkrade denken mee over aardgasvrij wonen
– vult u de vragenlijst in?

Kom werken bij de gemeente Kerkrade

Op donderdagavond 24 november hebben 
twee Kerkraadse kanjers uit handen 
van wethouder Jo Paas en in het bijzijn 
kinderburgemeester Madée Buck het 
jeugdlintje ‘Jód Jedoa!’ ontvangen.
De gemeente Kerkrade zet hiermee inwoners 
tussen de 6 en 21 jaar, die zich vrijwillig 
hebben ingezet voor een medemens, een 
vereniging of voor de gemeente, in het 
zonnetje.

Ontvangers Jeugdlintje
Floor Bosman, 20 jaar, ontving het jeugdlintje 
vanwege de belangeloze inzet van haar 
talent voor menig sociaal maatschappelijke 
bijeenkomsten en benefi etconcerten voor 
Kerkrade.

Dylano Becholtz, 20 jaar, werd gedecoreerd 
vanwege zijn vrijwillige inzet bij FC Kerkrade 
West. De selectiecommissie beklemtoont 
hier het belang van de stille ‘anonieme’ harde 
werkers die de vereniging in stand houden.

In Nederland zoeken we manieren om 
duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle 
gemeenten bekijken samen met deskundigen, 
energiebedrijven, woningcorporaties en 
natuurlijk met hun inwoners hoe dat het 
beste kan.

Vul de enquête in en denk mee!
Tussen 31 oktober en 13 november krijgt u 
een uitnodiging voor het invullen van een 
vragenlijst. We willen graag weten hoe u denkt 
over energiezuinig en aardgasvrij wonen. De 
vragenlijst helpt ons daarbij. Er worden vragen 
gesteld als ‘Hoe energiezuinig is uw woning 
al?’, ‘Wilt u uw woning energiezuinig (laten) 
maken?’ en ‘Welke rol zou de gemeente 
hierbij moeten innemen, volgens u?’. Uw 
antwoorden zijn voor ons heel waardevol. 
Het resultaat gebruiken we bij het maken van 
de Transitievisie Warmte 2.0.
De vragenlijst kunt u invullen via de volgende
link: https://enquete.toponderzoek.com/
energiekerkrade

Geen computer of internet? Bel dan op 
werkdagen tussen 9:00 en 16:30 naar Invior 
via telefoonnummer 085 486 0110. U kunt 
de vragenlijst dan samen met een van de 
medewerkers telefonisch invullen of een 
papieren vragenlijst aanvragen.

Wilt u meer weten over de transitievisie 
warmte?
Ga dan naar onze website kerkrade.nl/
transitievisie-warmte-aardgasvrij-wonen 

We werken dagelijks met veel energie aan 
de ontwikkeling van onze mooie stad. 
Dat doen we in een goede werksfeer. 
Onze kernwaarden daarbij zijn verbinden, 
verbeteren en versterken. Herken jij jezelf 
hierin? En wil je bijdragen aan de ambities 
van de gemeente Kerkrade? Pak dan je kans. 

De gemeente Kerkrade gaat fl ink investeren in 
de organisatie.
We hebben binnen de gemeente steeds meer 
taken en boeiende projecten, die we samen 
met nieuwe collega’s gaan oppakken. We 

gaan ons personeelsbestand uitbreiden en er 
zijn vacatures in diverse functies. We zullen 
deze in de loop van de komende weken in 
fasen uitzetten.

Hoe blijf je op de hoogte van alle vacatures? 
Volg ons op LinkedIn en Facebook. Hier 
delen we alle vacatures. 

Voor een overzicht van de vacatures en meer 
informatie over werken in Kerkrade: 
www.kerkrade.nl/vacatures
of scan de QR-code 



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
Brughofweg 25 - bouwen stal voor opvangen diverse 
kleine diersoorten in GaiaZOO (11.10.2022)
Spekhofstraat 10 - kappen 7 bomen (20.10.2022)
Wenckebachstraat (kadastraal perceel K3125)
- bouwen bedrijfspand en aanleggen 3 inritten 
(09.11.2022)
Graverstraat 86 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen Bed & Breakfast op 
begane grond (16.11.2022)
Vestastraat 6 - bouwen sprinklertank (18.10.2022)
Vestastraat 6 - bouwen mezzanine (18.10.2022)

Vestastraat 6 - bouwen installatieruimte en 
luchtbehandelingskasten (18.10.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Directeur van der Mühlenlaan, Directeur Cortenstraat 
en Directeur Geurtsstraat (kadastrale percelen G4108, 
G3692, G3924 en G3928) - kappen 32 bomen voor 
beoogde herontwikkeling gebied (24.11.2022)
Brughofweg 25 - bouwen dienstencentrum bij 
GaiaZOO (25.11.2022)
Zwaluwstraat 24 - vervangen kozijnen en plaatsen 
zonnepanelen (25.11.2022)
Van Meertenstraat 56 - aanleggen oprit (29.11.2022)
Kerkradersteenweg 27 - verbouwen pand (29.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning - reguliere procedure
Churchilllaan 15 - plaatsen erfafscheiding (24.11.2022)
Nullanderstraat 123 - bouwen tweelaagse aanbouw 

achterzijde woning (28.11.2022)
Kampstraat 67A (kadastraal perceel H1812) - bouwen 
woning (28.11.2022)
Nassaustraat (kadastraal perceel G3657) - kappen 27 
bomen (29.11.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Chevremontstraat - Instellen éénrichtingsweg ((op de 
Chevremontstraat tussen de Luikerheidestraat en de 
Sint Pieterstraat) en parkeerverbod (aan de noordzijde 
van de Chevremontstraat tussen de Luikerheidestraat en 
Nassaustraat) (05.12.2022)
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.

Uitgave
7 december 2022

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 van 9.00 uur – 
16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 
19.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 
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)

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

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

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

www.kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Grond Franciscanerkerkhof wordt onderdeel van
nieuw park Pannesheide 

Nieuwe ‘Beleef wat je leert’ route gaat van start. 
Thema: ‘wat is Vasteloavend?’

Raadsvergadering

Gemeente Kerkrade gaat het openbare gebied 
rondom de voormalige kloostervleugel 
Pannesheide aanpakken. Er komt een nieuw 
park met veel groen. Het stuk grond waar nu 
nog het Franciscanerkerkhof ligt, gaat ook bij 
dit nieuwe park horen. Het wordt een extra 
stukje openbaar groen. 

Het Franciscanerkerkhof is nu nog eigendom 
van de ‘Stichting Erfgoed Broeders 
Franciscanen Bleijerheide’. Alleen worden 
de broeders Franciscanen te oud om de 
begraafplaats nog te kunnen onderhouden. 
De Stichting wil niet dat de begraafplaats er 
steeds slechter uit gaat zien. Daarom hebben 
ze besloten om het kerkhof te ruimen. Dit 
betekent dat de graven worden weggehaald.
De overleden broeders Franciscanen die op 
het kerkhof liggen, krijgen een nieuw graf op 
een gemeentelijk kerkhof.

De gemeente neemt de grond over zodat het 
nieuwe park groter wordt.  
Nadat de Stichting de begraafplaats geruimd 
heeft, wordt het stuk grond van de gemeente. 

Dit hebben de Stichting en de gemeente 
samen afgesproken. Wethouder Tim Weijers 
(Ruimtelijke Ordening): “Wij nemen als 

gemeente het stuk grond graag over van de 
Stichting. Op deze manier kan het namelijk 
onderdeel worden van het openbare gebied 
rondom de kloostervleugel. Het is een mooie 
kans om het nieuwe park nog groter te maken. 
Zo komt er een extra stukje openbaar groen 
bij in de wijk.” 

Er komt een blijvende herinnering aan het 
Franciscanerkerkhof in het toekomstige park: 
het kruisbeeld dat nu op de begraafplaats 
staat, krijgt er een nieuwe plaats. Dit wil de 
Stichting graag. 

De grond wordt onderzocht
Voordat de begraafplaats kan worden 
geruimd, moet een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek worden uitgevoerd op het 
stuk grond. Dit gebeurt om te kijken of de 
bodem niet vervuild is. De Stichting laat dit 
eind van dit jaar doen. De gemeente zal de 
grond pas overnemen nadat de Stichting de 
begraafplaats heeft laten ruimen en nadat zij 
de gemeente een ‘schone grond verklaring’ 
hebben gegeven.

Kinderen zullen op Het Martin Buber echt de 
mogelijkheid ervaren theorie en praktijk met 
elkaar te verbinden. Het Martin Buber-team 
gaat kinderen hier weer een mooi voorproefje 

van geven. 
Op 11 januari 2023 start een nieuwe ‘Beleef 
wat je leert’ route op woensdagmiddag.

Praktische informatie
De route vindt plaats op: 11 januari, 18 januari, 
25 januari, 1 februari, 8 februari en 15 februari 
van 13:30 tot 16:30 uur. 
Locatie: verschillende plekken in de stad
De afsluiting van de route vindt plaats op 19 
februari en 20 februari 2023.
Er is plek voor 72 kinderen. 

Doe mee! Aanmelden kan via:
https://hetmartinbuber.nl/beleefwatjeleertroute/
of scan de QR-code. 

Op 14 december vindt de maandelijkse 
raadsvergadering plaats in de raadzaal 
van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u deze 
vergadering bijwonen, dan is dat uiteraard 
mogelijk. De vergadering begint om 19.00 
uur.

U kunt plaatsnemen op de publiekstribune, 
achter in de raadzaal. 
De raadsvergadering is ook via livestream te 
volgen of terug te kijken via de website
www.gemeenteraadkerkrade.nl

Agenda
Op de agenda staan deze maand acht 
ontwerpbesluiten, welke eerder in één van 
de commissievergaderingen zijn besproken. 
Het betreft onder meer een ontwerpbesluit 
over de Tarievennota; een verzameling 
van ontwerpbesluiten, waarin de nieuwe 
tarieven voor de gemeentelijke belastingen 
en heffi ngen voor 2023 worden vastgesteld, 
een ontwerpbesluit over de vaststelling 
van de visie op gemeenschapshuizen en 
de vaststelling van de Verordening nadeel-

compensatie. Die laatste verordening komt in 
de plaats van de verordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade, die door de 
invoering van de Omgevingswet vervalt. 

De actuele agenda met bijbehorende stukken 
voor de raadsvergadering is eveneens online 
te vinden via www.gemeenteraadkerkrade.nl 


