
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

Aanvragen omgevingsvergunning
Aardaker 14 – veranderen inrit
Bosveldstraat 32 – bouwen garage met kelder
Julianastraat 13 – realiseren garage
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Paulus Potterstraat 27 – vervangen dak en plaatsen dak-
kapel voorzijde dakvlak
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming

Buiten behandeling gelaten omgevingsvergunning
Bockhoutstraat 16 – plaatsen dakkapel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Spoorzoeker 37 – plaatsen erfafscheiding

Carboonplein 1 – plaatsen gevelreclame en vervangen 
bovenlicht door rooster voor luchtbehandeling
Kleingraverstraat 85 – kappen van 5 berken, 1 wilg en 
1 magnolia
Bij de Broeders (kadastrale percelen F5607 t/m F5609, 
F5611 & F5612) en Pensionaatstraat (kadastrale perce-
len F5605, F5606 & F5613) – bouwen 8 bungalows
Jan Vermeerstraat 11 – vergroten garage
Haanraderstraat 81 – verbreden bestaande inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Wiebachstraat 77C – bouwwerk brandveilig gebruiken
Spekhofstraat 15 – bouwwerk brandveilig gebruiken 
voor verblijven van meer dan 50 personen in gebouw 
of bouwwerk
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het informa-
tiecentrum in het gemeentehuis. 
In verband met de Coronacrisis dient een afspraak 
gemaakt te worden 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

Cliëntvertegenwoordiging sociaal domein 
in een nieuw jasje! Uitgave 14 april 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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is:
maandag tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur
en vrijdag van 08.30 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

BEKENDMAKINGEN

Op 1 april tekenden de gemeente Kerkrade en 
de stichting Adviesraad Maatschappelijke On-
dersteuning (AMO) Kerkrade een nieuw conve-
nant waarin onderlinge samenwerkingsafspra-
ken zijn ‘opgefrist’ en aangepast aan nieuwe 
lokale uitdagingen op sociaal gebied. 

De gemeente Kerkrade, die wettelijk verant-
woordelijk is voor de zorg aan haar (kwetsbare) 
inwoners, geeft samen met de AMO Kerkrade 
inhoud en vorm aan gezamenlijk vastgestelde 
doelstellingen. Wethouder Leo Jongen (Wmo): 
”De adviesraad zit al vanaf in de fase van be-
leidsvoorbereiding met de gemeente en andere 
sociale partners om tafel. Ze adviseren ons, den-
ken mee en samen werken we aan de beste op-
lossingen voor gemeentelijke vraagstukken bin-
nen het sociaal domein. De inbreng van AMO 
Kerkrade is hierbij van groot belang.”

Naast de nieuwe samenwerkingsafspraken met 
de gemeente, die formeel zijn vastgelegd in het 
convenant, gaat de AMO Kerkrade met haar tijd 
mee. Ze hebben een nieuw logo. Bovendien 

hebben ze hun website in een modern jasje ge-
stoken. De website www.amokerkrade.nl is sinds 
24 maart te bezoeken. Op deze website vindt u 
alle belangrijke informatie over AMO Kerkrade 
en wat zij voor u als burger kunnen betekenen. 
“Wij denken en handelen altijd vanuit het per-
spectief van de burger en stimuleren de gemeen-
te om tijdig en duidelijk te communiceren met 
zowel haar doelgroepen als met alle inwoners 
van Kerkrade. Samen met de gemeente werken 
wij aan een nóg socialer Kerkrade”, aldus Martin  
Simons (voorzitter Stichting AMO Kerkrade).

De stichting Adviesraad Maatschappelijke On-
dersteuning Kerkrade is ontstaan uit het voor-
malig Platform Maatschappelijke Ondersteuning 
Kerkrade. De AMO Kerkrade is een stichting 
en daarmee een zelfstandig en onafhankelijk 
rechtspersoon. Zij heeft als taak de gemeente 
Kerkrade zowel gevraagd als ongevraagd te ad-
viseren over het beleid en de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugd-
wet en de Participatiewet vanuit het perspectief 
van de burger. Daarnaast rekent de Adviesraad 
het tot haar taak de rol van de burger binnen het 
gemeentelijk sociale domein te versterken. 

Meer informatie vindt u op de vernieuwde web-
site www.amokerkrade.nl


