
Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op be-
kendmakingen 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 digitale bekendma-
kingen zijn leidend.

Verleende omgevingsvergunning
Parkstraat 1A - plaatsen evenementencontainer
Drievogelstraat 24 - plaatsen kozijn ter vervanging 
garagepoort
Abtenlaan 21 - plaatsen dakkapel
Haanraderstraat 28 - realiseren aanbouw en garage
Winckelen 1 - plaatsen enkelzijdige doeklichtbak t.b.v. 
reclame
Kieskoel 23 - plaatsen dakkapel
Klarenanstelerweg 6 - aanleggen inrit
Meuserstraat 211 - verbreden bestaande inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Leeuwerikstraat 28 - plaatsen overkapping met tuinhuis
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 48 - veranderen van winkel naar woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Nieuwstraat 18 - bevestigen rookgasafvoer voorgevel 
woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Dr. Nolensstraat 13 - aanleggen inrit
Abtenlaan 14G26 - tijdelijk handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening t.b.v. legaliseren herstelwerk-
plaats voor motorvoertuigen
Kruisstraat (kadastraal perceel E5061) - tijdelijk plaat-
sen trotter
Vinkerstraat 172 - bouwen woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende evenementenvergunning
In/nabij Vredeskapel Hoofdstraat - vredeswake 12-3
Sporthal Rolduc Rolducerstraat - vlooienmarkt 20-3
Ailbertuslaan - garagesale 3-4
Botanische tuin Sint Hubertuslaan - diverse activiteiten 
19-3, 2-4, 3-4, 15-5, 5-6, 18-6
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum 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.
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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

BEKENDMAKINGEN

Samen aan de slag met aanpak wateroverlast Eygelshoven

De gemeente Kerkrade gaat samen met Waterschap 
Limburg en de gemeente Landgraaf aan de slag om 
de wateroverlast in Eygelshoven en de Rimburger-
weg in Landgraaf aan te pakken. Dit is vastgelegd in 
een overeenkomst die binnenkort wordt getekend. 
In een filmpje wordt de situatie ter plekke uitgelegd 
(zie QR-code).  

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker 
last van hevige regenval. Hoosbuien veroorzaken 
wateroverlast in de dalen van het Limburgse Heuvel-
land. De kern van Eygelshoven werd vorige zomer 
zwaar getroffen en liep vol met water. Ook in het ge-
bied rondom de Rimburgerweg was de schade groot. 
Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte): “De 
wateroverlast die eind juni 2021 de inwoners van 
Eygelshoven trof, zorgde voor veel overlast en scha-
de. Dat willen we in de toekomst zoveel mogelijk 
voorkomen. Daarom gaan we nu aan de slag samen 
met Waterschap Limburg en de gemeente Landgraaf 
om in het vervolg beter bestand te zijn tegen extreme 
neerslag.”

Samenwerking 
De gemeentes en het waterschap zoeken de samen-
werking met elkaar en met betrokkenen op. Deze sa-
menwerking is noodzakelijk, alleen door gezamen-
lijk maatregelen te treffen kan de situatie verbeterd 
worden. En inbreng vanuit de omgeving is nodig om 
tot een gedragen en werkend maatregelenpakket te 
komen. Eind 2021 hebben we al aangegeven dat 
voor Kerkrade twee soorten maatregelen in aanmer-
king komen:

Maatregelen korte termijn
De maatregelen die inmiddels zijn genomen of op 
korte termijn verder uitgezocht worden:
• De rotonde aan de Waubacherweg is van een an-

dere verkanting (dwarshelling) voorzien zodat het 
water naar de Putstraat geleid wordt en niet meer 
richting Veldhofstraat loopt.

• We verlagen het peil van de Rimburgerweg.
• De inloop vanuit de Putstraat naar de Vlootsgraaf 

wordt verbeterd. 
• Het Waterschap bekijkt of ze de buffer aan de Her-

mangroeve op kan schonen en vergroten. 
• We onderzoeken de mogelijkheden om de Vloots-

graaf te verdiepen en te verbreden.

Maatregelen voor de langere termijn
Op de langere termijn kijken de twee partijen naar 
een breed maatregelenpakket in landelijk gebied, 
stedelijk gebied en rondom de watersystemen om de 
situatie verder te verbeteren. 

Bijvoorbeeld extra 
buffering in het 
stroomgebied van 
de Gravenweglos-
sing. Ook worden 
nadere maatre-
gelen onderzocht 
om te voorkomen 
dat het water door 
het tunneltje aan 
de Putstraat kan 
lopen. 

Gemeente gesloten op woensdag 16 maart

Wegens de gemeenteraadsverkiezingen zijn alle gemeen-
telijke kantoren op 16 maart gesloten. De burgerlijke stand 
is op die dag alleen geopend voor aangifte geboorte en/of 
overlijden tussen 09.00 en 10.00 uur.


