
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

Kerkrade vier monumenten rijker

De gemeente Kerkrade is vier monumenten 
rijker. 

Het gaat om het voormalige postkantoor aan 
de Hoofdstraat, de voormalige Handelsbank 
aan de Grupellostraat, een dubbel woonhuis 
op de hoek van de Hoofdstraat/Oranjestraat 
en het bekende standbeeld D’r Joep op de 
Markt.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning/Vastgoed): ”Het is erg belangrijk om 
markante en speciale gebouwen in Kerkrade 
te behouden voor de toekomst. We moeten 
deze bijzondere locaties koesteren.”
Voordat de panden en het standbeeld wer-
den aangewezen als gemeentelijke mo-
nument, werd advies ingewonnen bij de 
nieuwe monumentencommissie van Kerk-
rade. Die oordeelde positief. Ook werd bij 
belanghebbenden, zoals de eigenaren van 
de panden, geïnformeerd hoe zij stonden 
tegenover een monumentale status. 

Voormalig postkantoor

Het voormalige postkantoor uit 1908 met 
directeurswoning, is een ontwerp van rijks-
bouwmeester D.E.C. Knuttel. Opvallend de-
tail: op het snijpunt van de nokbalken van 
het zadeldak is nog het restant van een dak-
ruiter aanwezig. Het pand is een monument 

vanwege de architectuur, de positie in het 
straatbeeld en de sociaalhistorische beteke-
nis. 

Vroegere Handelsbank

De karakteristieke vroegere Kerkraadse Han-
delsbank met directeurswoning, gebouwd in 
1919, heeft bijzondere waarde. De bouw-
massa, de bakstenen architectuur en de po-
sitie in het straatbeeld zijn voldoende reden 
voor het behoud voor de toekomst.

Dubbel woonhuis

Op de hoek van de Hoofdstraat en de 
Oranjestraat ligt een dubbel hoekpand dat 
eveneens als monument is aangewezen. Als 
eerste werd in 1922 het pand aan de Oran-
jestraat gebouwd als apotheek en woon-
huis. Twee jaar later werd de woning aan de 
Hoofdstraat toegevoegd. Slechts een jaar la-

ter werd dit woonhuis al verbouwd tot win-
kelwoning en werd gelijktijdig een magazijn 
bijgebouwd. De basisvorm en het materi-
aalgebruik van beide panden vertoont grote 
overeenkomsten, maar de detaillering en de 
toepassing van baksteen en natuursteen to-
nen onderling opmerkelijke verschillen.

D’r Joep

Met het bronzen beeld D’r Joep, ook bekend 
als de Mijnwerker, is Kerkrade een monu-
ment rijker dat verwijst naar het lokale ver-
leden. Het beeldhouwwerk op de Markt is 
immers een eerbetoon aan alle mijnwerkers, 
met name zij die hun leven hebben verlo-
ren bij het gevaarlijke werk in de kolenmij-
nen. Daarmee wordt het kunstwerk ook wel 
gezien als het Nationale Monument van 
de Mijnwerker. Het beeld werd ontworpen 
door de in Limburg geboren beeldhouwer 
Wim C. van Hoorn (1908-1979) en gegoten 
door de bronsgieters Binder- Schmidt.

Commissievergaderingen mei 2021

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen en raadsvergaderingen plaats. 

Vanwege de coronacrisis zullen de verga-
deringen digitaal plaatsvinden en niet voor 
publiek toegankelijk zijn. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 17 mei 2021 - 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045.

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 18 mei 2021 - 19.00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-

Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045.

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 19 mei 2021 - 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045.

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen en achteraf terug te zien. 
Ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie
Hier zijn ook de agenda’s en vergaderstuk-
ken te vinden. 

Gemeente 
gesloten 

tijdens Hemelvaart

Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei zijn alle 
gemeentelijke kantoren gesloten vanwege 
Hemelvaart.

De vakbalie burgerlijke stand van afdeling 
Burgerplein is op zaterdag 15 mei 2021 ge-
opend van 09.00 tot 10.00 uur, dit is uitslui-
tend voor aangifte van geboorte en overlijden.

Wist u dat u veel zaken ook zelf online kunt 
regelen? 
Ga hiervoor naar
www.kerkrade.nl/onlineregelen
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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:
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 17.00 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 uur

www.kerkrade.nl

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
• Elisabethstraat 36 – plaatsen dakkapel voor-

zijde en plaatsen dakkapel achterzijde wo-
ning

• Dirk Zweepstraat 25 – vervangen garage-
poort door raamkozijn

• Gabriel Metsustraat 9 – aanleggen inrit en 
verplaatsen lantaarnpaal

• Deken Quodbachlaan (t.h.v. huisnummer 
93) (kadastraal perceel E5739) – kappen 
boom

• Veldhofstraat 142 – kappen Acer
• Kerkplein 36 – plaatsen airco op balkon
• Wiebachstraat (kadastraal perceel M476) – 

aanbrengen LED scherm op gevel pand 
• Gravenweg 50 – plaatsen erfafscheiding
• Schummerstraat (kadastraal perceel F4983) 

– kappen 3 bomen
• Husmannstraat (kadastraal perceel F4887) – 

kappen boom
• Sandberg (kadastraal perceel F4360) – kap-

pen boom
• Kruisstraat (kadastraal perceel E6397) – 

kappen 7 bomen

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
• Zonstraat 43  – realiseren kleinschalige 

woonomgeving voor jongeren
• Torenstraat (kadastraal perceel N453) – rea-

liseren 3 appartementen
• Caspar Sprokelstraat 4 – plaatsen 2 reclame-

zuilen

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
• Eurenderstraat 28 – handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor vestigen 
Bed & Breakfast

• Nachtegaalstraat 2 – kappen Acer
• Deken van Ormelingenstraat 16 – plaatsen 

dakkapel voorzijde woning
• Hoofdstraat 69-71 – plaatsen garageboxen
• Conventuelenstraat 9 – realiseren afvoerpijp 

houtkachel zijgevel
• Spoorzoeker 94 – aanleggen inrit
• Vestastraat 5 – plaatsen 2 buitensilo’s
• Industriestraat 84 – handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor gebruiken 
begane grond voor algemene kleinschalige 
dienstverlening

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Zuidzijde Anselderlaan op parkeerstrook bij 
sportcomplex voetbalvereniging L.H.C., meer 
bepaald op parkeervak onmiddellijk ten wes-
ten van hoofdingang van genoemd complex 
– realiseren algemene gehandicaptenparkeer-
plaats

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. 
In verband met de Coronacrisis dient een af-

spraak gemaakt te worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of te-
lefonisch via 14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Locatie: Rayan Autogarage, Locht 68 C – mel-
ding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Datum melding: 15 april 2021
Zaaknummer: 2021-203127
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- starten van een garagebedrijf

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 regeling die op de inrichting 
van toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raad-
plegen via https://www.aimonline.nl
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is 
niet mogelijk.
De hierboven vermelde melding en de daarbij 
behorende stukken liggen niet ter inzage. 

Regelgeving
Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinder-
opvang 2021 Gemeente Kerkrade– vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl 
onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank 
lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Start nieuwbouw in Park West 

In opdracht van woningcorporatie HEEM-
wonen is gestart met de werkzaamheden 
voor de bouw van 24 nieuwe levensloop-
bestendige woningen aan het Salviaplein en 
het Papaverplein in Park West in Kerkrade-
West. Begin 2022 moeten de woningen 
klaar zijn voor de verhuur. 

“Een mooie mijlpaal en het sluitstuk van de 

hele ontwikkeling van Kerkrade-West (West 
wint aan Ruimte). De woningen in het park 
sluiten perfect aan bij de omgeving. Als ge-
meente zullen we ervoor zorgen dat ook de 
openbare ruimte in het geheel past”, aldus 
wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning/Openbare Ruimte/Wonen). 

Parkwoningen omringd door groen 
Het nieuwbouwproject kent een bijzondere 
opzet: de woningen worden in een hofje ge-
bouwd en de achtertuinen grenzen aan een 
(openbaar) plantsoen. Het plan bestaat uit 
24 woningen verdeeld over twee hofjes, die 
omringd worden door groen. Het doel van 
dit concept is het bevorderen van de onder-

linge betrokkenheid. De nieuwbouwwonin-
gen zijn gasloos en bijna energieneutraal. 
Ze worden voorzien van goede isolatie, een 
warmtepomp en geïntegreerde zonnepane-
len op het dak. 

Een wijk in bloei 
HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de 
Stadsregio Parkstad Limburg en de provin-
cie Limburg werken sinds 2011 samen aan 
de groei van Kerkrade-West (West wint aan 
ruimte). De afgelopen jaren is er veel veran-
derd in West. De duurzame buurt ‘De be-
staande wijk van Morgen’ in Kaalheide, Park 
West met speeltuin en ’t Westhoes zijn daar 
voorbeelden van. 


