
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.
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Burgemeester aan het woord

Houd moed en steun elkaar
Beste inwoners van Kerkrade,
 
Wie had vorig jaar kunnen bevroeden, dat we in 2020 met een wereldwijde 
besmettelijke ziekte te maken zouden krijgen? Het is niet te bevatten welke 
invloed het coronavirus op ons heeft. De één krijgt te maken met het virus 
zelf, de ander heeft moeite zijn onderneming draaiende te houden en een 
derde ziet zijn hele sociale leven beperkt tot een kleine kring.

Het is in vele opzichten een zware tijd, dat geldt ook voor mij. Het blijft 
onnatuurlijk om afstand te houden en geen handen te schudden. We missen 
de gezelligheid, het contact. Met de stijging van het aantal besmettingen de 
afgelopen tijd zijn de maatregelen weer wat verscherpt. Niet leuk, maar wel 
bittere noodzaak. We willen immers niet terug naar de maatregelen van het 
voorjaar, de fase van de eerste coronagolf.
 
Ik begrijp dat het steeds lastiger wordt om de maatregelen vol te houden. 
Maar ik vraag u: Houd moed en steun elkaar in deze moeilijke tijd. 
Dat kunnen we in Kerkrade!
 

Petra Dassen-Housen
Uw burgemeester

Kerkrade vormt een coalitie tegen eenzaamheid 

Op 8 oktober heeft de gemeente Kerkrade 
de landelijke Week tegen Eenzaamheid af-
gesloten met de vorming van de coalitie 
‘Kerkrade: Samen tegen Eenzaamheid’. 

Eenzaamheid is een groeiend maatschap-
pelijk probleem dat binnen de gemeente 
Kerkrade zeer serieus wordt genomen. In de 
nieuwe Kerkraadse coalitie worden krachten 
gebundeld in de aanpak van eenzaamheid 
binnen de gemeente.

Eenzaamheid treft niet enkel ouderen maar 
ook veel jongeren binnen de gemeente. Het 
kan ons allemaal overkomen. Helemaal in 
deze tijd, waarin coronamaatregelen ons be-
perken in ons dagelijks leven.

Onder het motto ‘Eenzaamheid is een pro-
bleem van ons allemaal! Samen kunnen we 
er iets aan doen!’ zal de Kerkraadse coalitie 
tegen eenzaamheid gaan samenwerken om 
eenzaamheid binnen de gemeente aan te 
pakken. 
Het agenderen en bespreekbaar maken van 
eenzaamheid past binnen de duurzame aan-
pak waar Kerkrade komende jaren op inzet.

Kerkrade: Samen tegen eenzaamheid
De huidige coalitie bestaat uit 32 uiteenlo-
pende partijen, waaronder zorgorganisaties, 
woningstichtingen, welzijnswerk, adviesgre-
mia en vrijwilligers die zowel vindplaats van 
eenzaamheid kunnen zijn als ook verwijzer 

naar activiteiten in de verschillende buurten 
en wijken. Met het ondertekenen van de 
‘IK-HELP-MEE” verklaring hebben zij ken-
baar gemaakt samen te willen werken om 
eenzaamheid binnen de gemeente terug te 
dringen.

Wethouder Jongen: “Iedereen kan helpen in 
het verminderen van eenzaamheid. Het gaat 
niet om grootse oplossingen. Het zit in de 
kleine dingen, zoals een praatje maken of el-
kaar helpen bij het doen van boodschappen. 

Iemand eens uitnodigen voor een activiteit. 
Samen werken we aan een stad waarin we 
naar elkaar omkijken en oprechte aandacht 
voor elkaar hebben. Nieuwe partijen zijn 
welkom zich alsnog aan te sluiten.”

De coalitie ‘Kerkrade: Samen tegen eenzaam- 
heid’ sluit aan bij het landelijke actiepro-
gramma ‘Een tegen eenzaamheid’ van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) www.eentegeneenzaamheid.nl 

Wethouder Leo Jongen en beleidsmedewerker Marie-Therese Bindels tonen trots de partijen 
die zich reeds bij de coalitie hebben aangesloten
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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 
 momenteel:
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

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.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Berghofstraat 6 – kappen drie bomen
Churchilllaan 3 – plaatsen keerelementen 
voortuin (wijziging bestaande vergunning)
Locht 74 – kappen drie bomen 
Grasweide 1 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ningen
Hoog Anstel 1 & 26-30A, St. Pieterstraat 145 
en Kapellaan 2 & 10 - kappen bomen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Buiten behandeling laten omgevingsvergun-
ning
Berghofstraat 6 – kappen drie bomen
Mogelijkheid tot indienen bewaar

Verleende omgevingsvergunning
Markt 1 - tijdelijk opslaan roerende zaken 
(steiger/hoogwerker en bouwhekken) voor 
bouwwerkzaamheden

Groot-Nullandstraat 50 – verbreden bestaan-
de inrit
Gulperstraat 9 – aanleggen inrit
Groene Kruisstraat 27 – kappen twee berken
Nieuwenhagerweg 43 – verplaatsen bestaan-
de inrit (achterzijde perceel, grenzend aan 
Willem Alexanderstraat)
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningsvrij
Rimburgerweg 40 – kappen 30 bomen
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Verkeersbesluit
Holzstraat – aanleggen voetgangersoversteek-
plaats
Schoolomgeving bassischool De Schakel: 
aanleggen twee voetgangersoversteekplaatsen 
(Leliestraat ter hoogte van het kruispunt met 
de Seringenstraat alsmede op de kruising met 
de Irisstraat) en aanbrengen parkeerverbod op 
Seringenstraat ter hoogte van de uitgang van 
de onderbouw
Boudewijn-Eik 49 – aanleg gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats nabij woning
Leeuwerikstraat 25 - aanleg gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats nabij woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving maatwerkvoorschriften Activi-
teitenbesluit milieubeheer
Reguliere voorbereidingsprocedure
Locatie: Heuts Onroerend Goed B.V, Onze 
Lieve Vrouwenstraat 89
Datum besluit: 05 oktober 2020, op 06 okto-
ber 2020 verzonden aan inrichtinghouder
Zaaknummer: 2020-203973
Voor: het voldoen aan geluidsnormen 
Informatie: RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12
Mogelijkheid  tot indienen bezwaar

Regelgeving
Verordening Starterslening gemeente Kerkrade 
2020 - vaststelling
Geen bezwaar of beroep mogelijk

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Wilt u iets betekenen voor de Kerkraadse burger? 

Voor de welzijnsorganisatie Impuls is de 
gemeente Kerkrade op zoek naar vrijwilli-
gers om bij mensen thuis de administratie 
op orde te brengen. 

Op verzoek van de beroepskracht legt u 
huisbezoeken af bij mensen die hebben 
aangeven problemen te hebben met hun 
administratie. Dat varieert van de post orde-
nen, klapperen tot en met het op een rijtje 

zetten van eventuele schulden. 

Gaat u met schulden aan de slag dan wordt 
u budgetcoach/schuldhulpmaatje. U krijgt 
hiervoor een gedegen opleiding. De be-
roepskracht van Impuls bepaalt op welk 
thuisadres u wordt ingezet. Het is ook mo-
gelijk om op een van de locaties van Impuls 
administratie te verrichten. U bepaalt zelf 
hoeveel tijd u besteedt. Eventuele proble-

men kunt u altijd bespreken met de be-
roepskracht van Impuls.

Bent u sterk in administratie en wilt u graag 
een ander hierbij helpen? 
Neem dan contact op met Impuls Kerkrade.  
Anne Linssen of Els Ramekers staan u graag 
te woord. 
Telefoonnummer 045 – 5456 351.

Op zaterdag 10 oktober opent de Woon-
WijzerWinkel Parkstad aan de Roda J.C. 
Ring zijn deuren.

U vindt de WoonWijzerWinkel op de eerste 
etage boven de Toy Champ en Domino’s.

Bezoekers kunnen hier vanaf 10 oktober 
van dinsdag tot en met zaterdag terecht met 
al hun vragen op het gebied van duurzaam-
heid in en aan de woning. 
De exacte openingstijden zijn te vinden 
op de website van de WoonWijzerWinkel: 
www.woonwijzerwinkel.nl/contact/

Als gemeente zijn wij er natuurlijk erg trots 
op dat hét loket voor energie en duurzaam-
heid in Limburg in Kerkrade te vinden is! 

Voor woningeigenaren is er een aantal ac-
ties, meer informatie hierover is te vinden 
op de website van de WoonWijzerWinkel: 
www.woonwijzerwinkel.nl/limburg/

WoonWijzerWinkel Parkstad vanaf 10 oktober geopend


