
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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De heer Govers 100 jaar!

Op 26 mei 2020 is de heer Govers 100 jaar 
geworden. Burgemeester Dassen-Housen 
en Wil Aendekerk van HeemWonen be-
zochten de heer  Govers, zijn vrouw en fa-
milie om hen te feliciteren met deze bijzon-
dere verjaardag. 

Speciaal voor deze gelegenheid bracht Wil 
Aengekerk hem een serenade met de kwetsj-
buul.

Voor de liefde verhuisd naar Limburg
De heer Govers werd geboren in Alkmaar.  
Via goede kennissen in Limburg leerde hij in 
1949 op de kermis in Schaesberg zijn vrouw 
kennen. Ze werden verliefd en op 23 mei 
1951 traden zij in het huwelijksbootje. De 
heer Govers en zijn vrouw zijn dus al 69 jaar 
getrouwd! 
Samen met zijn vrouw kreeg hij 2 kinderen 
en inmiddels heeft hij 4 kleinkinderen en is 
er zelfs 1 achterkleinkind op komst.

Een ondernemende man
Tot aan de oorlog werkte Dhr. Govers als 
banketbakker in Amersfoort. Later werkte hij 
bij een bedrijfsverzekeringskantoor te Am-
sterdam. Eenmaal in Limburg werkte hij nog 

jarenlang in de mijnen. 

Dhr. Govers heeft tal van hobby’s gehad. 
Naast fotograferen en tuinieren was hij een 

fanatiek postzegel en muntenverzamelaar. 
Ook bakte hij immer de lekkerste taarten en 
zelf gemaakte kroketjes.

De 100-jarige heer Govers, zittende op zijn rollator, in het bijzijn van zijn familie

Door de maatregelen rondom corona is het 
niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te 
verlengen. Daarom heeft de Europese Com-
missie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen 
tijdelijk langer geldig zijn. 

Door de regeling kunnen mensen binnen Eu-
ropa tijdelijk blijven doorrijden met hun ver-
lopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijde-
lijke regeling zijn:  
• Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de pe-

riode van 1 februari 2020 tot en met 31 au-
gustus 2020. 

• Bestuurders van wie het rijbewijs of een 

categorie op het rijbewijs verloopt in deze 
periode kunnen 7 maanden doorrijden bin-
nen Europa met het verlopen rijbewijs. De 
7 maanden gaan in vanaf de datum dat het 
rijbewijs verloopt. Ze blijven in die periode 
verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als 
ze staande worden gehouden.

• De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en 
voor het rondrijden binnen Europa. Niet 
EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling.  

• De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus 
ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld van-
wege een medische aandoening maar 1 of 
3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen 

met zo’n rijbewijs op om goed na te denken 
of het wel verstandig is de weg op te gaan 
voordat hun medische keuring en de beoor-
deling van de rijvaardigheid heeft plaatsge-
vonden.

Uitzonderingen 
De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbe-
wijzen die zijn ingevorderd of geschorst, 
bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeers-
overtreding of alcoholgebruik in het verkeer. 
Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als iden-
tifi catiemiddel, met uitzondering van situaties 
waarbij sprake is van zorgafname.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis 
zullen de vergaderingen deze maand op-
nieuw digitaal plaatsvinden in plaats van in 
het Raadhuis. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 15 juni 2020; 19.00 uur
Commissiegriffi er: D. Franssen, bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 16 juni 2020; 19.00 uur
Commissiegriffi er: Vermeersch-Dortants, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 17 juni 2020; 19.00 uur
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien via de website 
www.kerkrade.nl onder Bestuurlijke infor-
matie. Ook de actuele agenda’s van de com-
missievergaderingen en vergaderstukken zijn 
hier te vinden.

Commissievergaderingen ook in juni digitaal
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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 at-
tenderen op bekendmakingen van de ge-
meente Kerkrade die digitaal zijn ge-
publiceerd op de overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Churchilllaan 1 – uitvoeren diverse verbou-

wingswerkzaamheden
• Van Beethovenstraat 61 – kappen 2 bomen
• Bosberg 11 – kappen boom
• Kleine Stegel 8 – kappen 2 bomen
• Loysonstraat 42 – aanleggen inrit
• Akerstraat 183 – kappen 2 bomen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
•  Vinkerstraat 74 – veranderen bestaande inrit-

Geen mogelijkheid indienen bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
•  Batastraat 17 – veranderen bestaande inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
•  Voorterstraat – realiseren sociale plint 

(project SUPERLOCAL)

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Geweigerde omgevingsvergunning 
• Bleijerheiderstraat 56 – veranderen bestaan-
de inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
•  Olmenplein 31 – kappen 15 bomen
•  Marjolein 35 – kappen Gleditia
•  Erensteinerstraat 65 – legalisatie verhogen 

dak, bouwen bouwwerk voor zwembad, 
realiseren kelderruimte en nieuw plaatsen 
erfafscheiding

•  Maarstraat 7  – plaatsen carport
•  Aardaker 8  – aanleggen tweede inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Sloopmeldingen
•  Lourdesstraat 30 – verwijderen asbesthou-

dend papier en plaatmateriaal)
•  Prinses Irenestraat 11 – verwijderen asbest-

houdende vloerbedekking
• Erfweg 17 – verwijderen asbesthoudend 

plaatmateriaal
•  Prinses Irenestraat 11 – verwijderen asbest-

houdende vloerbedekking

•  Prinses Irenestraat 17 – verwijderen asbest-
houdende lijmlaag, verontreiniging en res-
tanten

• Bosberg 67 – slopen berging
•  Laurentiusstraat 40 – vervangen bestaande 

dakkapel

Vastgestelde verordeningen
Archiefverordening Kerkrade 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 1 juni 2020 
Verordening op de vertrouwenscommissie her-
benoeming en klankbordgesprekken gemeente 
Kerkrade 2020

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl
Verordeningen zijn ook  te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Kerkrade? Een aantrekkelijk aanbod!

Bijna duizend huishoudens met een eigen 
woning in Kerkrade hebben de afgelopen 
twee jaar zonnepanelen aangeschaft via de 
gemeente Kerkrade. Een groot succes! Maar 
het project nadert zijn einde. 

Van de bijna 8 miljoen euro budget die de 
gemeente Kerkrade ter beschikking heeft ge-
steld, is nog minder dan 1 miljoen euro be-
schikbaar. 

Verduurzamen en geld besparen!
U kunt de zonnepanelen via de gemeente 
Kerkrade aanschaffen. U bent verzekerd van 
een goede zonnepaneleninstallatie en ver-
duurzaamt zo uw woning. Geen zorgen voor 
een periode van 15 jaar omdat de gemeente 
Kerkrade de garantie geeft! U wordt zo dus 
veel mogelijk ontzorgd. Er wordt nog steeds 
geïnstalleerd, weliswaar met extra veilig-
heidsvoorschriften in verband met het coro-
navirus.

Wethouder Dion Schneider (Economische 
zaken en Duurzaamheid): “Veel aantrek-
kelijker kan het niet worden. Geen uitzoek-
werk voor de deelnemer, de installatie wordt 
eenvoudig gefi nancierd door een gunstige 
gemeentelijke lening van 15 jaar. In 1 keer 
betalen of extra afl ossen kan en de BTW-te-
ruggave wordt voor u geregeld. Tot slot: deel-
nemers besparen ook geld. Want al wordt 
de salderingsregeling vanaf 2023, in 10 jaar 
tijd stapsgewijs afgebouwd, het investeren in 
zonnepanelen blijft fi nancieel aantrekkelijk.”

Aanmelden voor een vrijblijvende offerte 
is eenvoudig. Ga hiervoor naar de web-
site  www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. 
Op deze website kunt u ook de voorwaarden 
en uitgebreide informatie vinden.

Informatie over de salderingsregeling kunt u 
vinden  via
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/
salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 
(sport) verenigingen met een eigen pand en 
een kleinverbruikersaansluiting van maxi-
maal 3×80 ampère. 

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de ge-
meente Kerkrade gebruikt voor het promoten 
van duurzaamheid in de stad. De meeste 
mensen denken bij duurzaamheid aan het 
milieu, maar dat is zeker niet alles! Het blijft 

echter niet bij promoten van duurzaamheid; 
het doel is dat onze inwoners in hun dage-
lijks leven rekening houden met duurzaam-
heid! Rond het thema voert de gemeente 
allerlei projecten uit en door middel van 
een special in het Stadsjournaal, artikelen, 
www.kerkrade.nl, sociale media en onze 
Duurzaamheidswagen informeren we de 
inwoners over deze projecten en geven we 
tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien 
dat er al heel veel gebeurt op het gebied van 
duurzaamheid. Succesverhalen delen we 
graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of 
organisatie leuke of inspirerende voorbeelden 
heeft, laat het ons weten. Meer informatie op 
www.kerkrade.nl, via duurzaam@kerkrade.
nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 
14 045. 


