
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

Aanvragen omgevingsvergunning
Martin Luther Kingstraat (kadastraal perceel N2273) 
– kappen drie bomen
Petrus Dorrstraat 9 – verlengen bestaande carport
Mariastraat 20 – handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor wijzigen kantoorruimte naar 
kapsalon
Rolduckerstraat (kadastraal perceel B10401) – bou-
wen twee woningen, plaatsen erfafscheidingen en 
aanleggen twee inritten
Haanraderstraat 81 – verbreden bestaande inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Intrekken aanvragen omgevingsvergunning
Grote Stegel 13A – wijzigen verleende omgevings-
vergunning d.d. 03.04.2003 voor bouwen woning
Grote Stegel 13A – aanleggen inrit
Torenstraat (kadastraal perceel N453) - verbouwen 
drie appartementen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Locht 42C-1 en 44 – uitbreiden bedrijfshal
Feldbiss 210 – bouwwerk brandveilig gebruiken voor 
verschaffen dagverblijf aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar
Klein-Winselerstraat 2 – aanleggen inrit

Papaverplein (kadastraal perceel D10185) en  
Salviaplein (kadastraal perceel D10183) - bouwen 
24 levensloopwoningen
Kaalheidersteenweg 258 – kappen 3 beuken
Pastoor van der Heijdenlaan 56 – vergroten woning 
begane grond
Kaalheidersteenweg 266 – aanleggen inrit
Parkstraat 1A - plaatsen containerberging en bouwen 
lounge
Haanraderstraat 64 – kappen den
Schoutstraat (kadastraal perceel G4758) - kappen  
Fagus en Quercus
Strijthagenweg 38 – aanleggen twee inritten
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid van de woning Giessenstraat 134 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en donder-
dagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een afspraak 
kan gemaakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Regelgeving
Noodverordening zinkgat Franciscanerstraat  
Kerkrade 3 – vaststelling
Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet Kerkrade 
2021 – vaststelling
Regelgeving is te raadplegen via www.overheid.nl 
onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal.

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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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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur
en vrijdag van 08.30 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 uur

BEKENDMAKINGEN

In het kader van de coronacrisis is er nu de 
TONK-regeling. 

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten. Dit is uitkeringsgeld van 
de gemeente voor mensen die (te) weinig inko-
men hebben en als gevolg van de coronamaat-
regelen problemen hebben met het betalen van 
hun woonlasten. Het gaat dan om de huur of 
de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elek-

triciteit, gas en water, servicekosten en de ge-
meentelijke belastingen. 

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere 
bijstand. Deze is geregeld in de Participatiewet. 
Meer informatie over de regeling en vragen en 
antwoorden vindt u op 
www.kerkrade.nl/TONK-regeling
Alle informatie over corona vindt u op 
www.kerkrade.nl/coronavirus-informatie

Commissievergaderingen april 2021

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 12 april 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, bereik-
baar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 13 april 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch- 
Dortants, bereikbaar via het algemene telefoon-
nummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Woensdag 14 april 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch- 
Dortants, bereikbaar via het algemene telefoon-
nummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien via de website  
www.kerkrade.nl > Bestuur en Organisatie > 
Bestuurlijke Informatie. Ook de agenda’s en 
vergaderstukken zijn hier te vinden. 

Binnenkort vinden er diverse commissievergaderingen en raadsvergaderingen plaats. Vanwege 
de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaatsvinden en dus nog niet voor publiek toe-
gankelijk zijn. 


