
Deze informatie is bedoeld om u te attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Mercuriusstraat 2 – herindelen E-mag en 
plaatsen opslagtank
Spekhofstraat 15 – brandveilig gebruiken 
bouwwerk t.b.v. dagverblijf kinderen
Koestraat (kadastraal perceel A4869) – aan-
leggen inrit
Schaesbergerstraat (kadastraal perceel 
A6339) – aanleggen inrit
Akerstraat 28 – aanleggen inrit
Maria Gorettistraat 188 – kappen twee bo-
men
Erensteinerstraat 8 – plaatsen dakkapel voor-
zijde woning
Poyckstraat 19 – plaatsen airco gevel
Eurenderstraat 13 – vergroten woning be-
gane grond en verdieping, wijzigen gevel-
opening voorgevel
Op de Kamp 3 – kappen boom
Lodewijkstraat 21 – verbreden bestaande 
oprit
Nievelsteenstraat 1A-1 – kappen twee bo-
men

Schovetweg 80 – kappen Fagus sylvatica 
Wiebachstraat (kadastrale percelen M720 
& M778) – bouwen distributiecentrum met 
kantoor, plaatsen reclame, plaatsen erfaf-
scheiding, aanleggen twee inritten
Halsstraat 87 – plaatsen rookgasafvoer zij-
gevel
Op de Kamp 1 – kappen boom
Laurastraat 52 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Eygelshovergracht 46 – kappen boom
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Verleende omgevingsvergunning
Coelgroevenstraat 7 – handelen in strijd re-
gels t.b.v. het wijzigen bestemming horeca 
naar wonen
Krichelbergsweg 32 – aanleggen inrit
Singelweg 84 – handelen in strijd regels t.b.v. 
realiseren aanbouw
Voorterstraat (kadastraal perceel F5616) – 
kappen zes bomen
Koestraat 23 – handelen in strijd regels t.b.v. 
vestigen ambachtelijke micro koffiebranderij
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Krichelbergsweg 32 –  bouwen woning
Tooropstraat 5 – plaatsen dakkapel voorzijde 
woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Heiveldplein 44 – verwijderen asbesthou-
dend buis- en plaatmateriaal
Tunnelweg 100 – slopen bedrijfspand en ver-
wijderen asbest
Poyckstraat 89 – verwijderen asbesthou-
dende lijmlaag
Pancratiusstraat 68 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Elbereveldstraat nabij ingang Flexiforum – 
2 algemene gehandicapten parkeerplaatsen 
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeente-
huis. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak 
te maken door een mail te sturen naar  
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

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

Stadsjournaal

Gift via Nationaal Rampenfonds 
aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Uitgave 11 augustus 2021 

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 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur 
en vrijdag 08.30 – 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

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

De Actie Giro 777 van de Stichting Nationaal 
Rampenfonds (NRF) heeft ruim 10 miljoen euro 
opgehaald. De ruim 150.000 donateurs hebben 
zo blijk gegeven van hun betrokkenheid bij de 
ramp en hun medeleven met de Limburgers. 

Het Rampenfonds wil daarom aan alle ernstig ge-
troffen huishoudens eenmalig maximaal € 1.000,- 
schenken. Een gift om het leed een beetje te ver-
zachten en alle zwaar getroffenen een hart onder 
de riem te steken.
Om ervoor te zorgen dat het geld ook echt bij de 
getroffen huishoudens terechtkomt, hebben de 
Limburgse gemeenten één gezamenlijk aanmel-
dingsformulier opgesteld. Dit formulier is te vin-
den op de website van BsGW. Op onze website 
www.kerkrade.nl vind u de directe link naar het 
aanmeldformulier. 

Voorwaarden
Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen 
voor deze gift.  
Deze voorwaarden zijn: 
• Het gaat om een huishouden met een woning 

gelegen in een bij de gemeente als ondergelo-
pen bekendstaande straat, of deel van een straat. 
Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld 
voor een onderneming of bedrijf. 

• Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als 
gevolg van overstroming/ wateroverlast op mi-
nimaal plinthoogte. Het gaat dan om schade in 
woonvertrekken op de begane grond. Schades 
aan kelder, berging en/of tuin vallen dus niet on-
der deze regeling. Bij eventuele objectcontrole 
moet dit aangetoond kunnen worden.

Aanvraag
Mensen die voldoen aan de voorwaarden en mo-
gelijk in aanmerking komen voor een gift, kunnen 
de aanvraag indienen van 6 augustus tot en met 
16 augustus 2021. De aanvragen worden vervol-
gens, zo enigszins mogelijk, vóór 1 september 
2021 beoordeeld en afgehandeld.

Aandachtspunten: 
• Er kan maar één aanvraag per adres ingediend 

worden. Meerdere aanvragen van één adres 
kunnen leiden tot uitsluiting

• Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning 
door de gemeente worden gecontroleerd. 

• Met het indienen van de aanvraag stemmen 
getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens 
(adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer 
en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden 
voor dit proces.

• Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen 
aan huishoudens worden toegekend, dan be-
staat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan 
€ 1.000 per huishouden uitgekeerd.

Vrije gift 
Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegere-
kend als inkomen. Ook de gemeente telt een door 
het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het 
totaal van ontvangen giften voor mensen in een 
bijstand- of vergelijkbare situatie. 

Overige ondersteuning
Het Nationaal Rampenfonds is één van de orga-
nisaties die helpen bij geleden schade. Naast bij 
dit fonds kunnen getroffen gezinnen en bedrijven 
terecht bij hun eigen verzekeraar. Daarnaast heeft 
het kabinet de overstromingen in Limburg offici-
eel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de ‘Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen’ van kracht 
is. Hierdoor is het voor getroffen inwoners en be-
drijven mogelijk een vergoeding te krijgen, als de 
verzekering de schade niet (volledig) vergoedt. 
Naar verwachting wordt de bijbehorende rege-
ling in de tweede helft van augustus vastgesteld. 
Mensen kunnen ook psychische problemen erva-
ren door de overstromingen. Slachtofferhulp biedt 
een luisterend oor en geeft psychische ondersteu-
ning. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op zaterdag 
tussen 10:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 
0900-0101. 


