
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

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.
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Erensteinerveld is klaar voor de Toekomst

De buurt Erensteinerveld in Kerkrade-Oost is 
klaar voor de toekomst. De afgelopen drie jaar 
is heel hard gewerkt, maar het resultaat mag 
er zijn: een gebied waar nieuwe woningen en 
groen, wegen etc. één geheel vormen en met 
voorzieningen die toekomstbestendig zijn. 

Samenwerking
Woningstichting Wonen Zuid en de gemeente 
Kerkrade stonden aan de lat voor de opwaarde-
ring van Erensteinerveld. Wonen Zuid sloopte 
op een duurzame manier 104 woningen. Voor 
de partijen was het behoud van zoveel mogelijk 
bomen erg belangrijk. “Door het gezamenlijk 
aanpakken van Erensteinerveld is een prachtige 
buurt ontstaan met veel ruimte en groen. Hier 
kan Erensteinerveld nog heel veel jaren mee 
vooruit”, aldus wethouder Tim Weijers (Open-
bare Ruimte/Ruimtelijke Ordening/Volkshuis-
vesting). Directeur Marc Schroten van Wonen 
Zuid voegt er aan toe: “We hebben het Erenstei-
nerveld de afgelopen 10 jaar grondig aangepakt. 
Het resultaat is een prachtige duurzame wijk die 
klaar is voor de toekomst.”

Woningbouw op twee locaties
Op twee locaties binnen Erensteinerveld zijn 
nieuwe woningen gebouwd, namelijk de Poy-
ckstraat en de Spiesstraat. Het gaat om in totaal 
30 kwalitatief aantrekkelijke sociale huurwonin-
gen die levensloopbestendig zijn. De woningen 
zijn energiezuinig en duurzaam gebouwd. Ze 
zijn allemaal gasloos en dus is er geen traditi-
onele gasketel, maar een elektrische warmte-
pomp voor verwarming en tapwater. Ook heb-
ben de woningen zonnepanelen op het dak.

Openbare Ruimte
De gemeente Kerkrade heeft de openbare ruim-
te voor haar rekening genomen, zoals het aan-
planten van groen, de aanpassing van de straten 
en de aanleg van een hondenuitlaatplaats.  De 
aanleg van paden staat nog op de planning, net 
als de Nassaustraat. Deze wordt volgend jaar 
aangepakt. Bijzondere aandacht was er voor het 
oplossen van het probleem van de afvoer van 
Hemelwater in het gebied. Met de aanleg van 
een groter opvangreservoir is dit opgelost.

Ervaring van een bewoner
De familie Over-Dautzenberg woonde in Gro-
ningen. Ze wilden echter graag terug naar hun 

roots om dichter bij hun familie en vrienden te 
kunnen zijn. Daarom gingen ze op zoek naar 
een woning in Kerkrade. Ze waren erg blij toen 
ze van Wonen Zuid te horen kregen dat ze in 
aanmerking kwamen voor een nieuwbouw-
woning in de Spiesstraat in het Erensteinerveld: 
“Het is een fi jne woning die behalve erg duur-
zaam ook nog eens levensloopbestendig is.” 
Daarnaast is het gezin heel blij met de saamho-
righeid in de straat: “Het klikt erg goed tussen 
de bewoners onderling. De kinderen spelen sa-
men, we letten op elkaar en zorgen voor elkaar 
als dat nodig is.” Ze hopen dan ook dat ze er 
nog lang samen kunnen wonen. 

De familie Over-Dautzenberg in het midden met rechts Tim Weijers en links Marc Schroten.

Defi nitieve sluiting P-terrein Atrium op 1 juni 
2020
Het huidige Atrium parkeerterrein (achter het 
voormalige ziekenhuis) is onderdeel van het 
bouwplan Center Court Kerkrade. Een deel van 
het parkeerterrein is reeds eerder opgeheven en 
ontgraven. Per 1 juni is het gehele terrein afge-
sloten en kan er niet meer geparkeerd worden.
De gemeente heeft als alternatief het Euro-
paplein gereed gemaakt om te parkeren.

Cameraparkeren Europaplein vanaf 1 juni 2020
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor open-
stelling van het parkeerterrein Europaplein nage-
noeg gereed:

- In/uitrijcamera’s zijn geplaatst.
- De bestrating van de middengeleider is gerea-

liseerd.
- Bebording op het Europaplein is geplaatst.
- Op het Atriumterrein zijn de infoborden par-

keren verwijderd.
- Parkeerverwijzingsborden in het centrum 

(Atrium wordt vervangen door Europaplein) 
zijn of worden deze week gewijzigd.

- Technische voorzieningen (aansluiten syste-
men) worden tussen 27 en 29 mei gereali-
seerd.

Het Europaplein zal per 1 juni geopend zijn.

Parkeervoorziening Wijngracht / Schubertstraat 
/ Atriumterrein / Theaterplein 
(ten behoeve van huisartsenpost)
Voor bezoekers van de huisartsenpost zijn in de 
omgeving nieuwe voorzieningen gerealiseerd:
- In de Schubertstraat is een blauwe zone (met 

parkeerschijf) gerealiseerd. 
- Aan de Wijngracht is een voetgangersover-

steekplaats gerealiseerd. De bebording is 
daarbij geplaatst.

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

Op 2 juni aanstaande zal het gemeentelijk 
 archief weer geopend worden. 

In verband met de maatregelen rondom  Corona 
is het noodzakelijk een afspraak te maken voor 
uw bezoek. U kunt het archief op dinsdag-

ochtend en op donderdagochtend van 8.30 
uur tot 12.00 uur bezoeken. Een afspraak kan 
gemaakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl
In de mail geeft u aan: uw naam, voorkeurs-
dag en –tijdstip en welke stukken u wilt inzien. 

U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag. 
Mocht het tijdstip en de dag niet beschikbaar 
zijn, dan wordt contact met u opgenomen voor 
een alternatief moment.

Openstelling gemeentelijk archief
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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 digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website  
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Waubacherweg – kappen 27 bomen
• Beukenbosweg – kappen boom 
•  Pensionaatstraat 23 – plaatsen carport 
• Kaffebergsweg 23 – verbouwen en uitbreiden 

woning
•  Leeuwerikstraat 1 – dichtzetten van balkon
• Spoorzoeker 43 – plaatsen luifel boven de 

voordeur 
• Drievogelstraat 155 – plaatsen erfafscheiding 
• Paulus Potterstraat 5 – plaatsen erfafscheiding 
•  Berenbosweg 1 – plaatsen opslagloods 
• Industriestraat 58 – splitsen woning in 3 wo-

ningen
•  Lodewijk van Deysselstraat 65 – veranderen 

inrit
• Kaalheidersteenweg 54 – aanleggen inrit
• Kaalheidersteenweg 52 – aanleggen inrit
• Koningsweg 27 – kappen 2 bomen 
• Eygelshovergracht (perceel L1122) – kappen 

24 bomen
• Kaffebergsweg 41 – kappen dent
• Kaalheidersteenweg 50 – aanleggen inrit 

Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Buiten behandeling laten aanvraag
•  Grachterstraat 109 – vergroten woning op 1e 

verdieping
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Verleende omgevingsvergunningen
•  Directeur van der Mühlenlaan, Directeur Cor-

tenstraat en Directeur Geurtsstraat - kappen 
30 bomen (project Rolduckerveld)

•  Locht 187 – kappen esdoorn en walnoot
•  Firenschatstraat 17 – kappen den
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeerbesluit
•  Kerkraderstraat tegenover huisnummer 19, 

de 2 linker parkeerplaatsen vanuit de weg-
zijde naast lichtmastnummer 524 - realiseren 
publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen 
(oplaadinfrastructuur)

• Veldhofstraat nabij huisnummer 4 ter hoogte 
van lichtmastnummer 574 - realiseren publie-
ke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen (op-
laadinfrastructuur)

• Caecilia-Gracht ter hoogte van huisnummer 
1 op de rechter 2 parkeervakken die parallel 
gelegen zijn aan de Calbertsweg realiseren 

publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen 
(oplaadinfrastructuur)

Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met de 
Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en don-
derdagochtend 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
•  GaiaZOO, Brughofweg 25 -melding arti-

kel 8.41 lid 4 Wet milieubeheer d.d. 20 mei 
2020, Zaaknummer 2020-203389, voor het 
veranderen van een inrichting. De volgende 
activiteiten zijn gemeld: - Het bouwen van een 
kantoor en entreegebouw. De inrichting valt 
onder de werking van het Activiteitenbesluit 
en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de 
inrichting moet voldoen aan de voorschriften 
uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële re-
geling die op de inrichting van toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raad-
plegen via https://www.aimonline.nl

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

BEKENDMAKINGEN

In het najaar van 2020 zal een Credohuis ge-
vestigd worden in Kerkrade. Dit is een opvang-
huis voor zwerfjongeren. 

De komst van een Credohuis naar Parkstad 
is het resultaat van de samenwerking tussen 
Credo, de provincie Limburg en de gemeenten 
Kerkrade en Heerlen. Credo is nu bezig om te 
bekijken welke locatie geschikt is. Woningcor-
poratie HEEMwonen werkt hiervoor mee aan 
een haalbaarheidsonderzoek.

Subsidies
De provincie ondersteunt van harte het ge-
dachtegoed van Credo en heeft al een subsidie 
verleend van 200.000 euro. Op 26 mei heb-
ben de colleges van Kerkrade en Heerlen inge-
stemd met het verlenen van een opstartsubsidie 
van 35.000 euro per gemeente. Daarnaast zal 
Heerlen in de komende jaren vanuit haar rol als 
centrumgemeente een subsidie verlenen voor 
de begeleiding van jaarlijks 6 tot 10 jongeren. 

Bestuurlijke reacties
Wethouder Leo Jongen van Kerkrade: “Zwerf-
jongeren zijn vaak onzichtbaar voor hulpinstan-

ties, maar ze zijn er wel degelijk. Door Credo 
wordt dit onderwerp nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht. Credo heeft een eigen werk-
wijze die al in Maastricht succesvol is gebleken.  
Wij hebben geld vrijgemaakt voor de opstart 
van een Credohuis in Kerkrade.” 

Wethouder Peter van Zutphen van Heerlen vult 
aan: “Iedere jongere verdient een thuis en een 
toekomst. We zien Credo als een goede aanvul-
ling op de reguliere opvang en begeleiding van 
dak- en thuisloze jongeren. We ondersteunen 
dan ook het gedachtegoed van Credo door met 
een kleinschalige huiselijke aanpak dak- en 
thuisloze jongeren weer een duurzame plek ge-
ven in de maatschappij.” 

Ook gedeputeerde Robert Housmans van de 
provincie reageert: “Vanuit de Sociale Agenda 
zetten we onder andere in op het ondersteunen 
van initiatieven gericht op het bevorderen van 
een veilige jeugd en een veilige basis en op het 
voorkomen van negatieve jeugdervaringen. 
Daarnaast zetten we ons in op het bieden van 
kansen en passend perspectief voor kwetsbare 
jongeren. We willen hiermee bijdragen aan het 

voorkomen en terugdringen van jeugdcrimina-
liteit, landurige werkloosheid en armoede.” 

Meer dan thuis aan zwerfjongeren
Credo wil meer dan een thuis bieden aan jon-
geren. Zij wil ook van betekenis zijn voor de 
buurt, door ontmoeting te organiseren en tot 
steun te zijn voor buren die wel een steuntje 
kunnen gebruiken. Jongeren die pech hebben 
gehad in het leven wordt een veilig thuis gebo-
den van waaruit ze hun talenten kunnen ont-
wikkelen en bouwen aan de toekomst. 

Center Court Kerkrade en Credohuis
Vanuit de programmalijnen van Center Court 
Kerkrade zullen de komende jaren bewezen 
effectieve programma’s worden uitgevoerd en 
geborgd in Kerkrade en de regio. Binnen de 
programmalijn Gezonde Jeugd ligt de focus op 
een kansrijke start en een doorlopende leef- en 
leeromgeving. Credohuis Parkstad heeft een 
aantoonbaar effectieve aanpak (programma) 
ontwikkeld waarmee jongeren weer duurzaam 
deel kunnen uitmaken van de maatschappij. 

Credohuis Parkstad vestigt zich in Kerkrade 

Samen werken aan een schone stad
Sinds het begin van de Coronacrisis is ook het 
gebruik van de openbare ruimte veranderd. 
Zo blijkt in het hele land dat het achterlaten 
van afval op straat en in de natuur is toege-
nomen.  

Ook in Kerkrade is dat het geval, zowel in de 
natuur alsook rond de afvalbakken in de open-
bare ruimte. De afvalbakken worden dikwijls 
binnen enkele uren na lediging weer geheel 
gevuld met huisvuil. Het gevolg is dat het af-
val waarvoor deze bakken bedoeld zijn, in de 
directe omgeving terecht komt. Deze vervui-

ling leidt bij veel inwoners en bezoekers tot 
grote ergernis. Samen met RD-4 en natuur-
beheerders zoals de Stichting Limburgs Land-
schap (beheerder van de Anstelvallei) stelt de 
gemeente Kerkrade alles in het werk om deze 
onnodige vervuiling te voorkomen. Zo worden 
de afvalbakken vaker dan normaal geledigd en 
is het aantal medewerkers voor de uitvoering 
van deze werkzaamheden meer dan verdub-
beld. Wethouder Dion Schneider (milieu, afval 
en reiniging): “Samen kunnen we zorgen voor 
een schone en leefbare stad. Laat geen afval 
achter in de openbare ruimte en gooi geen 

huisvuil in de gemeentelijke afvalbakken.”
Tot slot heeft deze problematiek ook extra 
aandacht van de Handhaving. In de afgelo-
pen weken zijn meerdere processen verbaal 
opgemaakt voor het achterlaten van afval in 
de openbare ruimte. Daarbij lopen de boetes 
uiteen van € 95,- tot € 480,-. 


