
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

Aandacht voor elkaar tijdens deze feestdagen

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire kinderopvang? Meld u dan

Wie had ooit kunnen denken dat 2020 zo’n 
vreemd jaar zou worden? Het was een jaar 
waarin we overdonderd zijn door het coro-
navirus. Het virus heeft ons allemaal enorm 
geraakt. 

Sommige mensen hebben zelf corona gehad 
of meegemaakt hoe een kennis, vriend of fa
milielid ziek is geworden. Sommige mensen 
hebben iemand verloren aan het virus. En 
sommige mensen zijn door deze onzichtba
re vijand financieel in de problemen geraakt. 
Stuk voor stuk verdrietige gebeurtenissen die 
2020 tot een moeilijk jaar hebben gemaakt.

Aandacht voor elkaar 
Allemaal hebben we ervaren hoe de ‘nor
male’ dingen opeens niet meer zo normaal 
zijn. Even bij iemand op bezoek gaan of 
een dagje weg, het ging opeens niet zomaar 
meer. We hebben ook gevoeld dat we be
perkt worden in onze vrijheid…Een vrijheid 
die altijd zo vanzelfsprekend leek.
Juist in dit moeilijke jaar is het extra belang
rijk dat we aandacht hebben voor elkaar en 
dat we binnen de regels zoeken naar moge

lijkheden om elkaar die aandacht te geven. 
Misschien door een telefoontje, een video
gesprek of door het sturen van een kaartje.

Samen tegen eenzaamheid
De gemeente Kerkrade zet zich samen met 
veel andere organisaties in tegen eenzaam
heid. Ze vormen de coalitie ‘Kerkrade samen 
tegen eenzaamheid’. 
Ook deze feestdagen willen wij u  laten we
ten: u bent niet alleen, wij hebben aandacht 
voor u. Weet dat we aan u denken, ook al 
zijn we iets meer op afstand. 
Deze maand sturen wij u daarom een brief 
om u een hart onder de riem te steken. Mis
schien heeft u hem zelfs al ontvangen. Een 
brief met twee kaartjes bijgevoegd, met de 
vraag deze kaartjes te sturen naar iemand 
die zich tijdens de feestdagen wellicht een
zaam voelt of net even dat extra beetje aan
dacht nodig heeft.  

Laten we samen tonen dat we in Kerkrade 
aandacht hebben voor elkaar…
Wij voor u, u voor een ander……Kirchroa 
voor elkaar!

Burgemeester en wethouders wensen u hele 
mooie kerstdagen en hopelijk voor eenieder 
een gezond 2021.

#AandachtVoorElkaar
#KirchroaVoorElkaar

Openingstijden van Burgerplein rondom de feestdagen 

In verband met de feestdagen heeft ons 
Burgerplein aangepaste openingstijden.

Het Burgerplein werkt uitsluitend op af
spraak. Een afspraak kunt u maken door te 
bellen met telefoonnummer 14 045. 

Openingstijden
•  Donderdag 24 december geopend van 

08.30 uur tot 12.00 uur. 
•  Vrijdag 25 december gesloten. 
•  Donderdag 31 december geopend van 

08.30 uur tot 12.00 uur. 
•  Vrijdag 1 januari gesloten. 

Van maandag 28 december tot en met 
woensdag 30 december gelden de normale 
openingstijden van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Op zaterdag 2 januari is de Burgerlijke 
Stand geopend van 9.00 uur tot 10.00 uur 
uitsluitend voor aangifte geboorte en over
lijden.

We hebben er al veel over kunnen lezen in 
de krant en op social media. Ook hebben 
we er van alles over gehoord op radio en tv. 
Door de toeslagenaffaire kinderopvang wer-
den er in Nederland ongeveer 26.000 ouders 
onterecht verdacht van fraude met de kin-
deropvangtoeslag. 

Een groot aantal van deze mensen werd daar
om tussen 2013 en 2019 slachtoffer van de 
harde fraudeaanpak van de Belastingdienst.

Belastingdienst en gemeente Kerkrade wer-
ken samen om u te helpen
Ook in de gemeente Kerkrade wonen ouders 
die slachtoffer zijn geworden van de toesla
genaffaire. Daarom werken de Belasting
dienst en de gemeente Kerkrade samen om  
deze ouders te helpen. 

De eerste stap: meld u bij de Belastingdienst
Bent u slachtoffer geworden van de toesla
genaffaire, dan willen we u helpen.

U moet dan zelf wel eerst even de eerste stap 
zetten. Meld u bij de Belastingdienst. Dit kunt 
u doen door te bellen naar telefoonnummer 
0800 2358358. 
De Belastingdienst mag niet zomaar uw 
naam en adresgegevens aan de gemeente 
doorgeven. Wij kunnen u dus helaas niet zelf 
bellen of contact met u zoeken. 

Na de eerste stap kunnen we u verder helpen
Nadat u zich gemeld heeft bij de Belasting
dienst, krijgt de gemeente een seintje en kun

nen wij samen met u in gesprek over welke 
hulp u van ons nodig heeft. 
We bieden hulp waar dat nodig is. Of het nu 
gaat om schulden, gezinsondersteuning, hulp 
bij werk, wonen of uw gezondheid. We zijn 
er voor u!

Kent u iemand die slachtoffer is van de toe-
slagenaffaire?
Bent u zelf geen slachtoffer van de toeslagen
affaire, maar kent u wel iemand die slachtof
fer is? Help deze ouder(s) dan door deze in
formatie te delen. We hopen via deze weg in 
contact te komen met de ouders om wie het 
gaat, zodat iedereen de hulp krijgt die nodig 
is. 

Vragen? 
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vra
gen? Bel dan met de gemeente. Bereikbaar op 
telefoonnummer 14 045.
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 56 76 356
Email: 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 Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Heiveldstraat 72A – bouwen aanbouw
Heistraat 76 – bouwwerk brandveilig gebruik 
voor kleinschalige woonvorm voor demente
rende ouderen
Carboonplein 1 – vervangen geldautomaat en 
bijbehorende handelsreclame
Maarstraat 48 – aanpassen bestaande carport 
door toevoegen extra zijwand
Zonstraat (kadastraal perceel G3301) – kappen 
twee metasequoia
Bernard Pothaststraat (kadastraal perceel 
L2047) – kappen Linde
Wackersstraat (kadastraal perceel N2799) – 
kappen es
Esdoornstraat (kadastraal perceel G2628) – 
kappen kastanje
Singelweg (kadastraal perceel A4080) – kappen 
esdoorn
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G2668) 
– kappen twee Carpinus
Adriaen Brouwerstraat (kadastraal perceel 
L1729) – kappen twee moseiken

Bezwaar maken kan pas op moment van besluit
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
Klarenanstelerweg 2 – plaatsen drie silo’s
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit
vorming

Buiten behandeling laten aanvraag
Schouffertsweide 12 – plaatsen dakkapel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Martin Luther Kingstraat 30 – plaatsen carport
Pastoor Schijnsstraat 2 - realiseren tattooshop in 
kelder woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor: het veranderen van een inrichting

Locatie: Mexma Food BV Klarenanstelerweg 2
Datum melding: 1 december 2020
Zaaknummer: 2020207200 en 2020207201

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
 plaatsen silo’s voor de opslag van bloem, raap

olie en glycerine;
 plaatsen van tijdelijke containers voor kleed 

en sanitaire ruimtes

Voor: het oprichten van een inrichting
Locatie: WML, Voorterstraat 407
Datum melding: 3 december 2020
Zaaknummer: 2020207274

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
 zuiveren van hemelwater tot drinkwater

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. 
Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
ministeriële regeling die op de inrichting van 
toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het Eloket raad 
plegen via https://www.aimonline.nl

BEKENDMAKINGEN

Hulp bij energiebesparing

In Kerkrade vinden we duurzaamheid erg belangrijk. De ge-
meente biedt woningeigenaren dan ook graag hulp bij het ver-
duurzamen van hun woning en het besparen van energie. 

Kerkraadse woningeigenaren kunnen tot 31 maart 2021 gebruik 
maken van een subsidie voor energiebesparende producten of 
diensten. 

Hiervoor kunnen zij terecht bij de WoonWijzerWinkel, 
hèt energieloket van de Parkstadgemeenten. 

Meer informatie is te vinden op 
www.woonwijzerwinkel.nl/kerkrade/

JE WONING VERDUURZAMEN EN 
ENERGIE BESPAREN START HIER!

Kies één van onze twee GRATIS acties:

€90,- korting
bij besteding van €100,-

De WoonWijzerBox GRATIS adviesgesprek

ter waarde van €69,-
en start met jaarlijks besparen

DE WINKEL IS GEOPEND VANAF 10 OKTOBER! ALLE INFO:
WWW.WOONWIJZERWINKEL.NL/LIMBURG

WOONWIJZERWINKEL LIMBURG

WoonWijzerWinkel Limburg  |  Roda J.C. Ring 61, 6466 NH Kerkrade

De WoonWijzerWinkel Limburg is een initiatief van:

Bedankje voor bezorgers ’t Senior Bledsje

’t Senior Bledsje is een begrip voor de 
burger van Kerkrade. Het informatieblad 
voor ouderen heeft een oplage van 8600 
exemplaren en wordt vier keer per jaar 
verspreid binnen de gemeente Kerkrade 
door 150 enthousiaste bezorgers.

Tijdens de opening van ‘Het Jaar van de 
Vrijwillige Inzet’ werden deze vrijwilligers 
verrast met een bedankje voor hun inzet 
in de vorm van een rugtasje met inhoud.  
Het eerste rugtasje, voorzien van de slogan 
‘mensen maken Kerkrade vitaler’ werd door 
wethouder Leo Jongen (Vrijwilligersbeleid) 
overhandigd aan de heer Wim Robroek, 
coördinator van de bezorgers. 


