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Meedenken en werken aan je eigen buurt….

Vul vandaag nog het Burgeronderzoek 
Parkstad Limburg in! Vanaf 8 oktober 
2021 zullen 5.000 willekeurige personen 
in onze gemeente een brief krijgen. Deze 
brief bevat de uitnodiging om een vra-
genlijst in te vullen. De vragen gaan over 
verschillende onderwerpen, zoals veilig-
heid, het leven in Kerkrade en het milieu. 

De gemeente in Parkstad Limburg willen 
er met dit burgeronderzoek achter komen 
wat de mening is van hun inwoners. Op 
deze manier kunnen ze daar in het beleid 
rekening mee houden. Het gaat hierbij 
vooral om de directe woonomgeving 
van de mensen. Denk hierbij aan verval, 
wonen, voorzieningen, veiligheid, en het 
milieu in de gemeente. De uitkomsten 
van het onderzoek worden gebruikt om 
een goed beeld te krijgen van het leven in 
de buurten. Ook kan er gekeken worden 
of de zaken die we al hebben aangepakt 
goed hebben gewerkt. Op basis daarvan 
kunnen maatregelen worden genomen 
om verbeteringen aan te brengen.
Heeft u een uitnodiging gekregen om 
deel te nemen aan het onderzoek? Dan 

vraagt het college van burgemeester en 
wethouders u vriendelijk de vragenlijst in 
te vullen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, 
maar wilt u toch deelnemen aan het on-
derzoek? 
Dan kan dat via de button ‘Vragenlijst’ 
in het bericht over het Burgeronderzoek 
2021 op de website www.kerkrade.nl  
Het burgeronderzoek wordt eens in de 
twee jaar gehouden. Dit jaar wordt het 
onderzoek voor de elfde keer sinds 2001 
gehouden. Door de uitkomsten van dit 
jaar te vergelijken met die van eerdere 
jaren kan worden gemeten hoe bepaalde 
zaken zich in de gemeente ontwikkeld 
hebben. Ook kunnen trends over een lan-
gere periode opgemerkt worden. 
De resultaten zullen in het voorjaar van 
2022 worden gepubliceerd op de website 
www.parkstadincijfers.nl

Wilt u meer weten over het burgeronder-
zoek? Of heeft u een vraag? 
Bel dan naar de gemeente via het tele-
foonnummer 14 045.  

Website Parkstad Limburg in Cijfers

Tot voor kort kon u voor informatie over de Stads-
regio Parkstad Limburg terecht op de Parkstadmo-
nitor. Op deze website stonden naast de resultaten 
van het Burgeronderzoek ook gegevens van enkele 
andere bronnen.

Nu is in samenwerking met de overige gemeenten 
in de Stadsregio Parkstad Limburg een nieuwe web-
site ontwikkeld: Parkstad Limburg in Cijfers (PinC)  
(parkstad.incijfers.nl). Deze website is ontwikkeld 
door het bureau ABF Research en stelt statistische 
gegevens op een gebruiksvriendelijke manier be-

schikbaar. Op de homepagina van de website kunt u 
via themategels verschillende onderwerpen kiezen. 
Zo kunt u bijvoorbeeld data van de gemeente Kerk-
rade vergelijken met de data van Stadsregio Parkstad 
Limburg, Zuid-Limburg, provincie Limburg en/of 
Nederland. Een deel van de data is zelfs verdiept tot 
wijk- en buurtniveau.

Actuele data
De website wordt doorlopend ververst met de meest 
actuele data die vanuit de databronnen beschik-
baar komen. De data zijn afkomstig van landelijke 

organisaties als CBS, RIVM, DUO, UWV, KLPD en 
LISA. Daarnaast worden de data aangevuld met de 
resultaten uit het tweejaarlijkse Burgeronderzoek 
en regelmatige updates van bevolkingsgegevens op 
wijk- en buurtniveau.

Instructies voor gebruik
Bij een eerste bezoek kan op de website een instruc-
tie gevolgd worden die behulpzaam is bij het bepa-
len van de keuze voor de gewenste data. 
Deze instructie vindt u op parkstad.incijfers.nl onder 
Databank > Volg instructies 

In oktober vinden verschillende commissievergaderingen 
plaats. 
De agenda’s en vergaderstukken zijn te vinden op ons bestuurlijk 
informatiesysteem iBabs. 
Ga hiervoor naar www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 18 oktober 2021 om 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: de heer D. Franssen, bereikbaar via het alge-
mene telefoonnummer 14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 19 oktober 2021 om 19.00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, 
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische Zaken
Woensdag 20 oktober 2021 om 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffier: mevrouw B. Vermeersch-Dortants, bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 14 045
 
Vanwege de coronacrisis zullen de vergaderingen digitaal plaats-
vinden en niet voor publiek toegankelijk zijn. Via iBabs kunt u 
de commissievergaderingen live volgen en achteraf terugkijken. 

Uitnodiging Kaffieklatsj bijeenkomsten

De gemeente Kerkrade organiseert samen met 
de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning 
en Seniorenraad Kaffieklatsj bijeenkomsten in de 
wijken.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:
• Woensdag 20 oktober 15.00-17.00 uur in ’t Sje-

vemethoes (Sint Pieterstraat 3, Kerkrade)
• Donderdag 21 oktober 15.00-17.00 uur in het 

Socio-Project (Laurastraat 10, Eygelshoven)
• Maandag 25 oktober 18.30-20.30 uur in het Pa-

tronaat (Ursulastraat 232, Kerkrade)
• Dinsdag 26 oktober 18.30-20.30 uur in ’t West-

hoes (Anemonenstraat 16, Kerkrade)

We praten tijdens de bijeenkomsten over twee on-
derwerpen:

• Eerste uur: Meedenkers Kerkrade (we geven u 
informatie over de Meedenkers)

• Tweede uur: Eenzaamheid (we horen graag uw 
verhalen)

U kunt zelf kiezen of u twee uur komt of maar bij 
één onderwerp aansluit.
Meer info op www.kerkrade.nl/kaffieklatsj

Wethouder Leo Jongen (Maatschappelijke zorg): 
“Tijdens de Kaffieklatsj bijeenkomsten vertellen we 
u graag wat er speelt in de stad. Maar we horen 
vooral graag wat u ons te vertellen heeft! Dit alles 
natuurlijk onder het genot van koffie of thee met 
wat lekkers. Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom. Hopelijk zien we u op één van de bijeen-
komsten!”

Meedenkers
Meedenkers zijn onafhankelijke cliëntondersteu-
ners die kosteloos met u meedenken wanneer u 
tegen een situatie of probleem aanloopt waar u 
alleen lastig uitkomt. Zij denken met u mee over 
geschikte oplossingen. Tijdens de bijeenkomst ver-
tellen wij meer hierover en stellen de zes meeden-
kersorganisaties uit Kerkrade zich aan u voor. 
Meer informatie vindt u op 
www.kerkradewijzer.nl/meedenkers

Eenzaamheid en zorg
Eenzaamheid is een ernstig probleem waar iemand 
echt ziek van kan worden. Dit speelt bij jong en 
oud! We willen graag met u in gesprek gaan over 
eenzaamheid en mogelijke oplossingen. Ook kun-
nen andere zaken over zorg besproken worden.

Commissievergaderingen
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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

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

www.kerkrade.nl

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
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De digi-
tale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Bosstraat 27 - handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor realiseren aanbouw op 
plaats bestaande overkapping
Tunnelweg (kadastraal perceel A6050) - bouwen 
bedrijfspand
Gravenweg 26 - verbreden bestaande inrit
Laurastraat 6 - wijzigen kozijn voor plaatsen ge-
neesmiddelen uitgifte automaat
Prins Bernhardstraat 31 - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor realiseren kapsa-
lon/pedicure in bestaand bijgebouw
Bleijerheiderstraat 138 - kappen conifeer
Groene Kruisstraat 15 - aanleggen inrit aan rech-
terzijde woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming  

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
Rimburgerweg (kadastrale percelen P801, P802, 
P803 & P1292) - bouwen distributiecentrum met 
kantoor
Gravenweg 52 - verbreden bestaande inrit
Pastoor Theelenstraat 19 - wijzigen pand voor 
vestigen winkel met werkplaats voor herstel bro-
cante spullen
Bosstraat 27 - handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor realiseren aanbouw op 
plaats bestaande overkapping
Marjolein 30 - uitbreiden woning en realiseren 
inpandig zwembad
Marktstraat 45 - realiseren verdieping op garage, 
plaatsen dakkapel achterzijde en plaatsen vaste 
trap naar zolder
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verleende omgevingsvergunning
Holzstraat 22 - verbreden bestaande inrit
Grachterstraat 74 - verbreden bestaande inrit
Oranjeplein 2 - kappen plataan
Laurentiusstraat 60 - kappen berk
Koestraat (kadastraal perceel A4869) – aanleg-

gen inrit
Maria Gorettistraat 188 - kappen den en Prunus
Pricksteenweg 64 - kappen wilg
Schaesbergerstraat (kadastraal perceel A6339) -  
aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Schleidenstraat 188 - verwijderen diverse asbest-
houdende toepassingen
Canisiusstraat 31 - verwijderen asbesthoudend 
papier
Hopelerweg 250 - verwijderen asbesthoudend 
plaatmateriaal
Jan Steenstraat 67 - verwijderen asbesthoudende 
lijmlaag
Kerkraderstraat 33 - verwijderen diverse asbest-
houdende toepassingen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Lever niet alleen batterijen maar ook oude of kapotte fietsaccu’s in!

Steeds meer mensen gebrui-
ken een elektrische fiets. 
Maar niet iedereen weet wat 
er moet gebeuren met de 
oude of kapotte fietsaccu. 
Lees hoe je deze duurzaam 
kunt inleveren.

Verantwoord inleveren 
Om gevaarlijke situaties te voorkomen en het 
milieu niet te schaden, is het belangrijk om 
oude of kapotte fietsaccu’s op de juiste manier 
in te leveren. Dat betekent: de accu niet weg-
gooien bij het huishoudelijk afval, maar zorgen 
dat hij op een verantwoorde wijze gerecycled 
kan worden. Dit kan door de accu in te leveren 
bij het Milieupark of bij een fietsenwinkel die 
is aangesloten bij Stibat (https://www.stibat.nl/). 

Superkrachtige energiebron
Een oude of kapotte fietsaccu is namelijk een 
superkrachtige energiebron die bestaat uit Lithi-
um-ion batterijen. Je vindt deze batterijen ook 
in je laptop, smartphone of elektrische tanden-
borstel. Deze batterijen zijn erg gevoelig. Wan-
neer je de accu bij het huishoudelijk afval weg-
gooit, komt de batterij of accu in de pers van de 
vuilniswagen terecht. Door beschadiging van 
de batterij of accu ontstaat er warmte en vuur, 
waardoor brand in de vuilniswagen of bij de af-
valverwerker kan ontstaan.

Waardevolle metalen
In fietsaccu’s zitten waardevolle metalen die 
hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld ko-
per voor nieuwe kranen, aluminium voor trap-
pen en nikkel voor brilmonturen. En het overge-

bleven materiaal? 
Dat is heel geschikt als asfalt. Je oude of kapotte 
fietsaccu kan dus op een verantwoorde en duur-
zame manier gerecycled worden. Maar dat lukt 
natuurlijk alleen als je hem op de juiste manier 
inlevert!

De Buurtkamers in Kerkrade krijgen 250 
euro van de gemeente Kerkrade om activi-
teiten in wooncomplexen voor zowel bewo-
ners als ook inwoners van de wijken te orga-
niseren. Op de foto overhandigt wethouder 
Leo Jongen (rechts) in de foyer van de HUB 
symbolisch het bedrag van 250 euro aan 
Herman Vleugels, voorzitter van de Buurt-
kamer Norbertushof. Op de achtergrond 
kijken vrijwilligers van diverse Buurtkamers 
in Kerkrade toe. Het bedrag is bedoeld als 
stimulans om méér activiteiten in de woon-
complexen te ontplooien en continueren en 
wordt jaarlijks uitgekeerd.

In de Buurtkamers worden bij een lekkere 
kop koffie gezellige activiteiten gehouden 
als knutselen, kienen en kaarten. Ook is er 
aandacht voor familiaire gebeurtenissen als 
het overlijden van een partner of bijvoor-
beeld een gouden of diamanten huwelijk. 
Het bestrijden van eenzaamheid is de be-

langrijkste doelstelling van de Buurtkamers. 
Het project is een onderdeel van Vie – Leven 
in Beweging. 

Partners zijn Meander Wonen, Impuls en de 
woningstichtingen Wonen Limburg, Wonen 
Zuid en HEEMwonen.      

Ondersteuning voor Buurtkamers 


