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Gezocht: Leden Adviescommissie Center Court 

Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft besloten een adviescommissie 
in te stellen die vanuit algemeen belang 
gevraagd en ongevraagd gaat adviseren 
rondom het gezondheids- en vitaliteitspro-
gramma van CCK. Ook aspecten rondom de 
bouw komen aan bod. 

Het is de bedoeling dat de commissie het al-
gemene belang van Kerkrade vertegenwoor-
digt. De commissie zal bestaan uit een mix 

van direct belanghebbenden (bijv. bewoners/
ondernemers omgeving), direct belangheb-
bende “koepels” (zoals de bestaande advies-
raden), aangevuld met inwoners van Kerkra-
de die beschikken over specifi eke expertise 
die de commissie toegevoegde waarde biedt. 
Wij vinden het van belang dat de deelnemers 
participeren op persoonlijke titel, zonder last 
of ruggespraak. Met het hart op de juiste 
plaats. De commissie bestaat uit maximaal 
15 leden. De voorzitter is onafhankelijk en 
leidt adviezen van de commissie door naar 
het college. Martin Eurlings zal de advies-
commissie voorzitten.

Interesse om zitting te nemen in de advies-
commissie? Graag ontvangen we uiterlijk 

25 september 2020 van u een korte brief 
waarin u uw wens tot deelname motiveert. 
Geef daarbij uw specifi eke expertise of toe-
gevoegde waarde aan. Op basis van de bin-
nengekomen brieven maakt de voorzitter 
een selectie en voert gesprekken. Deze vin-
den plaats vanaf 28 september. De voorzitter 
stelt vervolgens de adviescommissie defi ni-
tief samen. De eerste vergadering vindt naar 
verwachting in oktober plaats.

U kunt uw brief per mail of per post richten 
aan:
Adviescommissie Center Court
De heer Martin Eurlings
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
info@centercourtkerkrade.nl

Parkeren, laden/lossen op toegangsweg voor-
malig parkeerterrein Atrium niet toegestaan
De gemeente constateert dat regelmatig op en 
rond de toegangsweg richting het bouwterrein 
wordt geparkeerd en dat er laad/los activiteiten 
plaatsvinden. Dat is NIET toegestaan. 

De doorgang dient te allen tijde bereikbaar te 
zijn voor hulpdiensten, verzorgingsverkeer en 
voor de kerk. De parkeerplaats op eigen terrein 
van de kerk is alleen vanuit de toegangsweg 
bereikbaar. Gemeente Kerkrade zal een extra 
bord plaatsen bij de inrit van de toegangsweg 
om chauffeurs hierop te wijzen.

Gemeente zal handhavend optreden indien 
geparkeerd wordt op deze locatie.

Bouwwerkzaamheden Center Court: update
•  Werkzaamheden locatie toekomstig zwem-

bad
De betonstort van de vloer van de duikkuil zou 
afgelopen week plaatsvinden. Deze is uitge-
steld. Naar verwachting zal dit binnen enkele 
weken worden uitgevoerd. De duikkuil is een 
deel van het zwembad dat extra diep wordt 
uitgevoerd.

Ook deze week wordt gewerkt aan de tech-
niekvloer van het zwembad. De onderwa-
pening van de techniekvloer wordt verder 
gelegd. Bovenop deze onderwapening wordt 
vervolgens het leidingwerk ten behoeve van 
de waterzuivering aangebracht. Naar ver-
wachting duren deze werkzaamheden enkele 
weken.

Deze week wordt gestart wordt met het lei-
dingwerk. De betonbouwer voert voorberei-
dende werkzaamheden voor de uiteindelijke 
zwembadvloer uit. Werkzaamheden bestaan 
onder andere uit het profi leren, aanbrengen 
van isolatie en wapening.

Voor de vloer en wanden van het zwembad 
moet veel beton gestort worden. Naar ver-
wachting wordt in de week van 5 oktober ge-
start met de vloer van de kelder van het zwem-
bad. In de week van 12 oktober wordt de vloer 
van het zwembad gestort. Eind november / 
begin december worden naar verwachting de 
wanden van het zwembad gestort.

•  Werkzaamheden locatie toekomstige 
 Sporthal

Het aanbrengen van de boorpalen is klaar. 
Daarmee dan ook de hinder van het boorge-
luid. Volgende stap is het uitvoeren van de fun-
deringswerkzaamheden.

•  Werkzaamheden locatie toekomstige 
 Parkeergarage

De parkeergarage wordt verdiept in het terrein 
aangelegd. Daartoe moet wordt de grond ont-
graven. De ontgraving is nagenoeg gereed.

Er wordt verder gewerkt aan de zogenaamde 
poeren, deze week aan het betonwerk van de 
poeren zelf. Poeren zijn betonnen ondersteu-
ningen, bedoeld om de krachten uit het bouw-
werk over te dragen op de ondergrond of op 
de paalfundering. 

Overlast? Melden a.u.b.
• Tijdens het werk kan hinder of overlast ont-
staan. Dat is niet altijd te voorkomen. Alles 
is erop gericht de overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen. Mocht u overlast ervaren, meld 
het gerust via centrumplankerkrade@gmail.
com

Renovatie zijgevel raadhuis
Tijdens de werkzaamheden van het centrum-
plan is een deel van de voormalige winkel-
ruimte van C&A aan de Markt gesloopt. Daar-
mee is het raadhuis “vrij” komen te liggen en 
is er een passage ontstaan van het Martin Bu-
berplein naar de Markt. 
De gevel die vrij kwam te liggen was bescha-
digd en niet meer origineel. Er zijn plannen 
uitgewerkt om de gevel te renoveren, zodat het 
raadhuis weer in mooie staat hersteld wordt. 
Zo worden op de begane grond bijvoorbeeld 
ramen aangebracht in de nu “blinde” gevel. 

De renovatie zou komende week starten. In 
verband met langere leverantietijden wordt de 
start minimaal 2 weken uitgesteld.

Gestart wordt met het inrichten van de bouw-
plaats. Voor de veiligheid zal hekwerk ge-
plaatst worden. Aan- en afvoer van materiaal 
vindt plaats via de Dr. Kreijenstraat. Laden- en 
lossen binnen het bouwhekwerk. Parkeren van 
werkbussen is ook voorzien binnen het bouw-
hekwerk.

De doorgang tussen Martin Buberplein en de 
Markt blijft voor voetgangers open, maar is 
smaller dan gebruikelijk. De doorgang blijft 
ook toegankelijk voor personen met een be-
perking (rollator, rolstoel en scootmobiel).

Naar verwachting zijn de werkzaamheden 
medio november gereed.

Let op: alle planningen onder voorbehoud

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog
vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos
Bauer, projectleider communicatie.
Email: centrumplankerkrade@gmail.com
Tel.: 06-81271777

Werkzaamhedenbericht Atriumterrein/ Center Court 
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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 uur

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.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Romeinenstraat 47 – verhogen erfafscheiding

J.S. Bachstraat 4 – uitbreiden van woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende aanvragen omgevingsvergunning
Kloosterraderstraat 78  – verbouwen slaapka-
mer
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Intensivering aanpak ondermijning en overlast in Bleijerheide-Nulland

Op 1 september zijn de gemeente Kerkrade, 
de politie en het OM samen gestart met een 
intensievere aanpak van ondermijning en over-
last in Bleijerheide-Nulland. Gedurende drie 
maanden wordt er extra politie en Handhaving 
ingezet in de wijk in gezamenlijke teams. 

Maatregelen
Er zijn camera’s geplaatst op het Maria Goret-
tiplein en in park Prickbos. 

De politie voert extra verkeerscontroles uit en 
zet kentekencamera’s in. Controles op hennep-
plantages, overlastpanden en kamerverhuur-
panden worden geïntensiveerd. Drugsdealers 
die worden aangehouden kunnen een dwang-
som krijgen van € 5.000,-. 

Informatiepunt bewoners
Meerdere malen per maand zal een informa-
tiepunt worden ingericht voor bewoners door 

politie en gemeente. Na drie maanden wordt 
de aanpak geëvalueerd.

Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland
De aanpak vindt plaats in het kader van het 
Aanvalsplan Bleijerheide-Nulland. De aanpak 
van drugsoverlast, woonoverlast, jeugdoverlast, 
high impact crime (HIC’s) en verloedering zijn 
de voornaamste speerpunten van het aanvals-
plan.


