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Oorzaak gat Brughofweg (Kasteel Erenstein) bekend

In februari 2019 is aan de rand van de kas-
teeltuin Erenstein aan de Brughofweg een 
gat gevallen. De gemeente Kerkrade heeft 
hier onderzoek naar laten verrichten. 

De uitkomst van het onderzoek toont aan 
dat dat de oorzaak van de verzakking gele-
gen is in voormalige mijnbouw die door de 
Domaniale Mijn in de jaren ‘60 ter plaatse 
heeft plaatsgevonden op een diepte van zo’n 
40 meter onder het maaiveld.

Aanpak
Bureau IHS uit Aken heeft een plan uitge-
werkt om de verzakking aan te pakken. De 
werkzaamheden zijn inmiddels gestart en 
zullen ongeveer drie maanden duren. Meer 
informatie is te lezen op www.kerkrade.nl 
onder actueel nieuws.

Bouwrijp maken Atriumterrein
Momenteel worden op het voormalige zie-
kenhuisterrein nog werkzaamheden uitge-
voerd in het kader van het bouwrijp maken. 
Deze werkzaamheden worden de komende 
weken afgerond.

Voorbereidingen bouwwerkzaamheden Cen-
ter Court gestart
Het gebouwencomplex Center Court wordt 
gebouwd door Pellikaan Bouwbedrijf BV. 
 Tegelijkertijd met het bouwrijp maken is Pel-
likaan gestart met voorbereidende werkzaam-
heden op het bouwterrein.
Pellikaan treft voorbereidingen voor het grond-
werk dat uitgevoerd moet worden. Om het 
grondwerk veilig te kunnen uitvoeren wordt 
deze week gewerkt langs de grens van de be-
graafplaats. Langs de perceelgrens wordt een 
zogenaamde soilmixwand gemaakt. Daartoe 
wordt een stelling gebruikt die de wand graaft. 
De wand wordt ondergronds gevormd. Een 
grote frees mengt cement door de aanwezige 
grond en vormt zo een dragende wand in de 
grond.
Vervolgens zal zo’n zelfde wand gemaakt 
worden langs de pastorie. Als deze wand uit-
gehard is, kan veilig het resterende grondwerk 
uitgevoerd worden.

Werkzaamheden fundering sporthal en 
zwembad: week 29 juni 
Zwembad en sporthal worden gefundeerd op 
27 meter diepe palen. Ook deze funderings-

palen worden in de grond gevormd. Om ze te 
kunnen plaatsen wordt begin volgende week 
een grote boorstelling aangevoerd. Vanaf don-
derdag 2 juli wordt gestart met boren van de 
palen.
Door de funderingspalen te boren in plaats 
van te heien is het mogelijk door de sterke 
grondlagen heen te komen. Zo kunnen de pa-
len op de juiste diepte worden aangebracht.
Door de toepassing van boorpalen ervaart de 
omgeving minder overlast van geluid en tril-
lingen.
Naar verwachting zijn de palen voor het 
zwembad medio juli gereed. Aansluitend 
wordt gestart met de voorbereidingen voor de 
zwembadvloer.

Tijdens de bouwvak wordt doorgewerkt (27 
juli t/m 14-8)
Pellikaan heeft aangegeven in de bouwvak 
door te werken. Vanaf eind juli start de be-
tonbouwer met het leggen van isolatie en het 
aanbrengen van de wapeningsstaven voor de 
betonconstructie.
De boorstelling zal naar verwachting tot begin 
augustus worden ingezet om de resterende 
palen voor de sporthal en bijbehorende voor-
zieningen te maken. Gelijktijdig met het bo-
ren van de palen vindt ook grondwerk plaats 
en zal de bouwplaats worden ingericht.   
Naar verwachting zal medio augustus gestart 
worden met het leidingwerk voor het zwem-
bad. Om het leidingwerk aan te brengen wor-
den op het bouwterrein mobiele kranen inge-
zet.

Viering start bouw als gevolg van coronamaa-
tregelen verplaatst naar medio september
Center Court is voor de Kerkrade en de regio 
een belangrijk project. Dat verdient een start 
bouw die we samen met onze bewoners, on-
dernemers en partners in het project ‘vieren’. 
Door de coronamaatregelen is organisatie van 

de start bouw momenteel niet goed mogelijk. 
Daarom is besloten om deze te verplaatsen 
naar medio september. Naar verwachting kan 
dan, rekening houdende met de dan geldende 
coronaregels, een start bouw worden georga-
niseerd die het project recht doet. Het is im-
mers veel meer dan een bouwproject.

Naast investeren in gebouwen, investeert 
Kerkrade met Center Court in een nieuwe ge-
zondere toekomst voor de inwoners van Kerk-
rade. Want met slopen, bouwen en renoveren 
alleen doe je de inwoners van de stad tekort. 
Sociale en gezondheidsproblemen tekenen al 
tientallen jaren onze regio. Samen met onze 
buurgemeentes, Provincie Limburg en heel 
veel partners in het sociale werkveld, de ge-
zondheidszorg en de sport hebben we beslo-
ten daar iets aan te gaan doen. Center Court 
is erop gericht dat de inwoners van Kerkrade 
(en de regio) op lange termijn gezonder en vi-
taler worden. Dat is hét speerpunt van Center 
Court. Het is de ambitie om van Kerkrade een 
gezonde en vitale stad te maken. Daarbij staat 
de burger centraal. Kerkrade ontwikkelt een 
aanpak met programma’s gericht op gezond-
heid en vitaliteit. Het zal een aanpak zijn die 
tientallen jaren zal duren, waarbij het welzijn 
van de inwoners voorop staat. Gebouwen en 
programma’s versterken elkaar. Het bebou-
wen van het Atriumterrein is nog maar het 
begin van een beweging die in gang is gezet!

Alle planningen onder voorbehoud

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog 
vragen heeft kunt u contact opnemen met
Jos Bauer, projectleider communicatie
E-mail: centrumplankerkrade@gmail.com
Tel.:  06-81271777.

Werkzaamhedenbericht Center Court / Centrumplan Kerkrade
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag t/m donderdag van 8.30 tot
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
ma t/m do van 8.30 tot 14.00 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

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

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die di-
gitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite  
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
• Gerard Doustraat 8 – kappen 2 bomen
•  Rukkerweg 146 – plaatsen schutting
•  Kleingraverstraat 171 – kappen boom
• Hoofdstraat (achter hnr. 69-71) – realiseren 

garageboxen
•  Richerstraat 2 – plaatsen schutting
•  Rukkerweg 148 – plaatsen erfafscheiding
• Parallelweg 4 – verbouwen keuken
• Callistusstraat 55 – kappen 8 bomen
• Dominiale Mijnstraat – kappen 3 bomen
• Brugmolenweg – kappen 3 Fagus Sylvatica’s
• Kerkradersteenweg – kappen 2 Fagus Sylvatica’s
• Tunnelweg – kappen 2 kastanje bomen
• Wiebachstraat 1 – realiseren bedrijfspand en tijde-

lijk plaatsen van bouwwerken voor bouwplaats
• Wiebachstraat (perceel M744) - oprichten 

 bedrijfspand
• Nassaustraat 66 – kappen boom
• Erensteinerstraat – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•  Diverse rotondes – plaatsen van reclameborden 
•  Oranjestraat 15  – realiseren woning
Geen bezwaar mogelijk

Buiten behandeling laten aanvraag
•  Poyckstraat 40 - realiseren carport en aanleggen 

inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
•  Hammolenweg 7 - verbouwen voormalig klooster
•  Brughofweg 25 - bouwen kantoorgebouw
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
•  Wackersstraat 106 - wijzigen kozijn
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
• Straterweg 42 - kappen 2 Picea’s
• Tichelstraat - saneren hockeyvelden
• Bosweg 28 – veranderen bestaande inrit
• Tichelstraat 45 – aanleggen inrit
• De Lingestraat 13 – kappen kers 
• Kaalheidersteenweg 54 – aanleggen inrit
• Lodewijk van Deysselstraat 65 - veranderen 

 bestaande inrit
• Kaalheidersteenweg 52 – aanleggen inrit
• Koningsweg 27 – kappen 2 dennen
• Winricusstraat 35 – aanleggen inrit
• Kaalheidersteenweg 50 – aanleggen inrit
• Haanraderweg 225 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
•  St. Jozefstraat 38 - aanleggen inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
•  Schifferheidestraat 7 - Betreft aanvraag vergun-

ning als bedoeld in artikel 53 van de Wet op de 
lijkbezorging. Aanvraag is ingediend namens 
Monuta Crematoria Exploitatie B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende aan het Schumanpark 11, 7336 
AM te Apeldoorn en in Kerkrade bekend onder de 
(handels-)naam Crematorium Schifferheide.

De stukken liggen ter inzage bij het informatiecen-
trum in het gemeentehuis. In verband met de Co-
ronacrisis is dit geopend op dinsdag en donderdag-
ochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een afspraak 
kan gemaakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
•  Langheckweg 25 - melding artikel 8.41 lid 4 Wet 

milieubeheer d.d. 18 juni 2020 voor het vervan-
gen van een gas afl everstation. De volgende ac-
tiviteiten zijn gemeld: in werking hebben van een 
installatie voor het reduceren van aardgasdruk, 
meten en regelen van aardgashoeveelheid of 
aardgaskwaliteit. 

 De inrichting valt onder de werking van het Ac-
tiviteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichting moet voldoen aan de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de mi-
nisteriële regeling die op de inrichting van toepas-
sing zijn. 

 Voor meer informatie kunt u het E-loket raadple-
gen via https://www.aimonline.nl

 Zaaknummer: 2020-203994
Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of 
zienswijze indienen. Informatie: RUD Zuid-Lim-
burg, telefoon: + 31 43 389 78 12

BEKENDMAKINGEN

Sinds maandag 22 juni is de gerenoveerde brug 
over de Worm aan de Merksteinstraat weer 
 volledig geopend voor verkeer. 

Vanaf afgelopen zomer is de in 1976 gebouwde 
brug intensief aangepakt en gerenoveerd. 
Precies in het midden van deze brug ligt de grens 
tussen Nederland en Duitsland. De werkzaam-
heden zijn daarom uitgevoerd in gezamenlijke 
opdracht van de StädteRegion Aachen en de ge-
meente Kerkrade, elk voor de helft eigenaar van 
de brug. De werkzaamheden namen door ongun-
stige weersomstandigheden meer tijd in beslag 
dan gepland, waardoor de brug langer afgesloten 
is geweest dan voorzien. Inmiddels is het grens-
overschrijdende project afgerond. Op maandag 
22 juni is de brug offi cieel heropend door burge-
meester Dassen-Housen, Dr. Grüttemeier, voorzit-
ter van de StädteRegion Aachen en dhr. Migenda, 
vertegenwoordiger van de stad Herzogenrath. 

Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte) is 
zeer te spreken over de internationale samenwer-
king en het resultaat: “Door projecten als deze 
gezamenlijk op te pakken, brengen we mensen 
aan beide kanten van de grens samen. Deze brug 

vormt dan ook letterlijk en fi guurlijk een interna-
tionale verbinding. Dankzij deze samenwerking 
kan het verkeer de komende tientallen jaren weer 
veilig de Worm oversteken.” 

Grondig aangepakt
Na meer dan veertig jaar was de brug sterkt ver-
ouderd en toe aan een grote opknapbeurt. De 
werkzaamheden zijn voorbereid en uitgevoerd 

onder leiding van de StädteRegion Aachen in sa-
menwerking met de grensgemeenten Kerkrade en 
Herzogenrath. De brug is hierbij grondig aange-
pakt. Zo zijn alle verouderde plekken in de be-
tonconstructie verwijderd en vervangen, zijn er 
nieuwe opleggingen en voegovergangen geplaatst 
en heeft de brug een nieuwe, hogere, leuning ge-
kregen. Ook is het wegdek compleet vernieuwd 
en is het gedeelte voor de fi etsers verbreed. 

Brug over de Worm tussen Kerkrade en Herzogenrath weer open na renovatie

Hulp bij mentale gezondheid tijdens de coronacrisis
De coronacrisis raakt iedereen. We moeten ons 
allemaal aan de maatregelen houden. Het leven 
is anders dan normaal en dat is voor veel men-
sen moeilijk. 

Emotioneel en mentaal vraagt het coronavirus 
veel van ons allemaal. Het is dus niet raar als je 
je somber voelt, je zorgen maakt en veel piekert. 

Informatie- en Verwijscentrum COVID-19
Iedereen die op zoek is naar hulp of informatie 
over hoe je om kunt gaan met de mentale en 
emotionele gevolgen van het coronavirus kan 
terecht bij het Informatie- en Verwijscentrum 
COVID-19 (IVC): www.rivm.nl/ivccorona

Dit digitale loket is gericht op het bevorderen 

van de mentale gezondheid op korte en lange 
termijn. Het biedt betrouwbare informatie en 
brengt mensen in contact met verschillende 
soorten hulp-, zorg- en dienstverleners als dit no-
dig is. Het IVC is er voor iedereen die het nodig 
heeft.


