
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

De nieuwe gemeentegids, de Wegwijzer 
2020, is verschenen. Ditmaal in een handig 
A5 formaat. De huis-aan-huis verspreiding 
heeft de afgelopen twee weken plaatsge-
vonden. 

De Wegwijzer staat, zoals u gewend bent, 
weer boordevol informatie over Kerkrade: 
informatie over en van de gemeente, en uit-
gebreide informatie aan over instellingen, 
verenigingen en voorzieningen in de stad.

Achterin de Wegwijzer vindt u ook dit jaar 
weer de Seniorenwijzer, met informatie spe-
ciaal voor ouderen. Wethouder Leo Jongen 
(Ouderenbeleid) overhandigde afgelopen 
vrijdag een nieuw exemplaar aan Margriet 
van Leusen, voorzitter van de Seniorenraad 
Kerkrade.

Bezorging
Huishoudens met een Nee/Nee-sticker op 
de brievenbus krijgen geen gids thuisbe-
zorgd. Zij kunnen gratis een gids afhalen in 
het stadskantoor van de gemeente Kerkrade, 
Markt 33. 

Geen Wegwijzer ontvangen? 
Mocht u over een week geen Wegwijzer 
ontvangen hebben, dan kunt u dit melden 
bij de uitgever van de gids, Lokaal Totaal. 
Mail uw klacht naar: info@lokaaltotaal.nl 

onder vermelding van straat, huisnummer, 
postcode en woonplaats. Lokaal Totaal zorgt 
vervolgens voor nabezorging.

Vermelding van uw vereniging of bedrijf
Wilt u een vermelding in de Wegwijzer van 
uw vereniging of bedrijf toevoegen of wij-
zigen? Dit kan via https://lokaaltotaal.nl/

corporate/uw-vermelding/ of via telefoon-
nummer 0223-66 14 25.

Online
De Wegwijzer met Seniorenwijzer kan ook 
digitaal worden bekeken op de website van 
de gemeente Kerkrade: www.kerkrade.nl/
wegwijzer

Wegwijzer 2020

Dit jaar zal de Martin Buber Plaquette op 27 
november uitgereikt worden aan Auma Oba-
ma. 

Zij ontvangt de waardering vanwege haar inzet 
voor kinderen met wie het niet goed gaat, niet 
gezien worden of voor wie het lot niet gun-
stig gestemd was. Via haar stichting ‘Sauti Kuu 
Foundation’ geeft zij kinderen in Afrika de kans 
om hun eigen lot te bepalen.

Haar stichting verzorgt trainingen, workshops 
en creatieve activiteiten zoals dans, muziek 
en theater. Zodat de deelnemende kinderen 
hun competenties op sociaal, communicatief 
of management vlak kunnen ontwikkelen. Dit 
vergroot het zelfbewustzijn en ook het zelfver-
trouwen van de kinderen. En ontwikkelen ze de 
volharding die bijdraagt aan een eigen structuur 
voor een zelfstandig leven.

Bijzonder medemens
Burgemeester Petra Dassen is trots dat Kerk-
rade weer een bijzonder persoon in de stad 
mag ontvangen: “Met deze prijsdraagster 
honoreert de stichting Euriade de sociale be-
trokkenheid van een mens met het hart op 
de goede plek. Zij zal velen inspireren en we 
zien in Kerkrade dan ook uit naar haar komst”.

Auma Obama is in 1960 geboren in Nairobi. 
Ze is de dochter van Barack Obama senior en 
zijn eerste vrouw, Kezia. Ze is de oudere half-
zus van de voormalig president van de Verenig-
de Staten, Barack Obama. 

Ze studeerde Duits aan de Universiteit van Hei-
delberg van 1981 tot 1987. Na haar afstuderen 
in Heidelberg studeerde ze aan de Universiteit 
van Bayreuth, waar ze in 1996 afstudeerde als 
doctor in de fi losofi e. 

Ontvanger Martin Buber Plaquette 2020
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 
uur, donderdag 08.30 – 19.00 uur en vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
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

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 Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite  
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Voorterstraat - kappen 48 bomen
Van Beethovenstraat 34 – kappen 1 boom
Brughofweg 25 - bouwen nieuw entreegebouw
Van Beethovenstraat 63 - verbouwen woning
Brughofweg 25 - plaatsen keerwanden voor 
milieustraat
St. Pieterstraat 256 - wijzigen handelsreclame
Markt 46 – vervangen handelsreclame bij 
geldautomaat
Conventuelenstraat 15 - plaatsen grondkering
Stationsstraat 18 - vergroten en renoveren wo-
ning
Plein 21 – vergroten woning, veranderen voor-
gevel en vervangen handelsreclame
Pleinstraat 18 – veranderen gevelopeningen 
voorgevel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
Holzstraat 31 – aanleggen inrit achterzijde 
perceel
Bleijerheiderstraat 125 - tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen van prefab units voor vergroten on-
derwijsgebouw  
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Intrekking aanvraag
Vinkerstraat – plaatsen overkapping 
Geen mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Truytstraat 40 - verwijderen asbesthoudende 
plaat en beglazingskit
Drievogelstraat 136 - verwijderen asbesthou-
dende golfplaten met hulpstukken
Nassaustraat 52 - verwijderen asbesthoudende 
restanten, plaatmateriaal en vloerbedekking
Drievogelstraat 42 - verwijderen asbesthou-
dend papier
Elbereveldstraat 71 - verwijderen asbesthou-
dende vinyltegels, bitumen en lijmlaag
Canisiusstraat 40 - verwijderen asbesthoudend 
papier
Anselderlaan 15 - verwijderen asbesthouden-
de teerlaag
Schleidenstraat 72 en 74 - verwijderen asbest-
houdend buismateriaal en standleiding
Poyckstraat 99 - verwijderen asbesthoudende 
lijmlaag

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken be-
treffende omgevingsvergunningen en sloop-
meldingen liggen, na telefonische afspraak, ook 
ter inzage in het Stadskantoor bij de vakbalie 
Bouwen, Wonen, Leefmilieu.  

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
Carboonplein - planidentifi catienummer 
NL.IMRO.0928.BPCarboonplein-Vg01

Mogelijkheid indienen beroep

Het bestemmingsplan ligt gedurende 6 we-
ken ter inzage bij het informatiecentrum in het 
Stadskantoor en kan digitaal worden ingezien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl

Verkeerbesluit
Anselderlaan locatie Slagerij Jongen vanaf 
kruising met Veldhofstraat - instellen beperkt 
stopverbod 15m
Anselderlaan - realiseren laad- en losplaats aan 
de noordzijde aansluitend aan bovenstaand 
stopverbod 
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

De verkeersbesluiten liggen gedurende 6 we-
ken ter inzage bij het informatiecentrum in het 
Stadskantoor. 

Algemeen verbindende voorschriften
Wijziging Stimuleringsregeling Terrassenbeleid 
centrumgebied gemeente Kerkrade
Wijziging Stimuleringsregeling Aanloopstraten 
Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 
2017
Intrekking Verordening subsidiëring wooncon-
sumenten (-organisaties) 1992

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal en liggen ge-
durende 6 weken ter inzage bij het informatie-
centrum in het Stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN

In de tweede helft van februari ontvangt u de 
belastingaanslag voor 2020. Dit is een gecom-
bineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke be-
lastingen én de waterschapsbelasting. 

Onze gemeente werkt op het gebied van be-
lastingen in BsGW samen met nog 27 andere 
Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg. 
U betaalt de belastingaanslag van BsGW Belas-
tingsamenwerking Gemeenten en Waterschap-
pen.

Digitaal aanslagbiljet
Veel burgers en bedrijven ontvangen de aanslag 
digitaal omdat zij zijn aangemeld bij MijnOver-
heid.nl. Zij ontvangen géén papieren aanslag-
biljet maar een bericht in hun e-mailbox.
Wilt u voortaan uw aanslagbiljet digitaal ont-
vangen, meld u dan aan bij
www.MijnOverheid.nl Aanmelden is snel en 
eenvoudig geregeld. Om te registreren of in te 
loggen heeft u enkel uw DigiD nodig. 

Hulp bij het toetsen van de WOZ- waarde? 
Neem eerst contact op met BsGW
Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of 
twijfelt of de WOZ-waarde op uw aanslagbil-
jet correct is, dan is het belangrijk om eerst met 

BsGW te bellen of een bericht te sturen via uw 
persoonlijke pagina op www.bsgw.nl Gedu-
rende de eerste weken nadat u de aanslag heeft 
ontvangen, zit een team van taxateurs klaar om 
u te helpen. Zij kunnen vaak onmiddellijk ant-
woord geven en zaken direct oplossen, zodat u 
geen schriftelijk bezwaar meer hoeft in te die-
nen. Deze hulp is gratis. 
Wilt u desondanks schriftelijk bezwaar indie-
nen, doe dit dan binnen 6 weken na ontvangst 
van de WOZ-beschikking. Dit kunt u ook via 
uw persoonlijke pagina doen.

Hulp via een extern bureau kost geld
Particuliere externe bureaus adverteren in deze 
periode actief en roepen huiseigenaren op om 
via hun bureau bezwaar te maken tegen de 
WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit gratis, 
namens u te doen. Voor u zijn er dan geen kos-
ten aan verbonden. De gemeente is hierdoor 
echter jaarlijks veel geld kwijt. Deze kosten zul-
len uiteindelijk door de burger gedragen moe-
ten worden.
 
Bereikbaarheid BsGW: Regel het online
Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd 
kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de 
drukte van de telefoonlijn terecht? Bel dan op 
een ander tijdstip met BsGW. BSGW is telefo-
nisch bereikbaar via 088-8420420 op werkda-
gen van 09:00 uur tot 17:00 uur.
Nog gemakkelijker regelt u uw persoonlijke be-
lastingzaken online via de website
www.bsgw.nl

BsGW verstuurt belastingaanslagen
in tweede helft van februari 

Gemeente gesloten
carnaval 

Eurode spreekuur

Tijdens carnaval zal de gemeente Kerkrade 
gesloten zijn op maandag 24 februari en 
dinsdag 25 februari 2020.

De burgerlijke stand is uitsluitend voor aan-
gifte van overlijden en geboorte geopend op 
maandag 24 februari 2020, tussen 09.00 en 
10.00 uur.

Op maandag 17 februari a.s. houden de bur-
gemeesters Petra Dassen-Housen en Chris-
toph Von den Driesch open spreekuur voor 
de burgers van Kerkrade en Herzogenrath.
Inwoners hebben dan de gelegenheid om 
grensoverschrijdende onderwerpen persoon-
lijk met de beide burgemeesters te bespre-
ken.

Belangstellenden kunnen die dag tussen 
16.00 - 17.00 uur binnenlopen in het Eurode 
Business Center (EBC) Eurode-park 1, Kerk-
rade/Herzogenrath.

Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer 
informatie over het burgemeestersspreekuur 
kunt u contact opnemen met het Eurodese-
cretariaat via 045 - 563 93 90.


