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Uitnodiging Kaffi eklatsj bijeenkomsten

De gemeente Kerkrade organiseert samen 
met de Adviesraad Maatschappelijke On-
dersteuning en Seniorenraad Kaffi eklatsj 
bijeenkomsten in de wijken.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op:
• Woensdag 20 oktober 15.00-17.00 uur in 

’t Sjevemethoes (Sint Pieterstraat 3, Kerk-
rade)

• Donderdag 21 oktober 15.00-17.00 uur in 
het Socio-Project (Laurastraat 10, Eygels-
hoven)

• Maandag 25 oktober 18.30-20.30 uur in 
het Patronaat (Ursulastraat 232, Kerkrade)

• Dinsdag 26 oktober 18.30-20.30 uur in ’t 
Westhoes (Anemonenstraat 16, Kerkrade)

We praten tijdens de bijeenkomsten over 
twee onderwerpen:
• Eerste uur: Meedenkers Kerkrade (we ge-

ven u informatie over de Meedenkers)

• Tweede uur: Eenzaamheid (we horen 
graag uw verhalen)

U kunt zelf kiezen of u twee uur komt of 
maar bij één onderwerp aansluit.
Meer info op www.kerkrade.nl/kaffi eklatsj

Wethouder Leo Jongen (Maatschappelijke 
zorg): “Tijdens de Kaffi eklatsj bijeenkom-
sten vertellen we u graag wat er speelt in de 
stad. Maar we horen vooral graag wat u ons 
te vertellen heeft! Dit alles natuurlijk onder 
het genot van koffi e of thee met wat lekkers. 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. 
Hopelijk zien we u op één van de bijeen-
komsten!”

Meedenkers
Meedenkers zijn onafhankelijke cliënton-
dersteuners die kosteloos met u meedenken 
wanneer u tegen een situatie of probleem 
aanloopt waar u alleen lastig uitkomt. Zij 
denken met u mee over geschikte oplossin-
gen. 
Tijdens de bijeenkomst vertellen wij meer 
hierover en stellen de zes meedenkersorga-
nisaties uit Kerkrade zich aan u voor. 

Meer informatie vindt u op 
www.kerkradewijzer.nl/meedenkers

Eenzaamheid en zorg
Eenzaamheid is een ernstig probleem waar 
iemand echt ziek van kan worden. Dit speelt 
bij jong en oud! We willen graag met u in 
gesprek gaan over eenzaamheid en moge-
lijke oplossingen. Ook kunnen andere zaken 
over zorg besproken worden.

Een warm welkom voor nieuwe inwoners

Afgelopen week werden de nieuwe inwoners 
van Kerkrade  (van 2021 en 2020) van harte 
welkom geheten door wethouder en loco-
burgemeester Tim Weijers. In het Flexiforum 
kwam het (mijn)verleden aan bod, maar ook 
enkele zinnetjes in het ‘Kirchröadsj’ dialect 
mochten niet ontbreken. 
Locoburgemeester Weijers: “‘Kunt wal  jód’, 
‘Jouwe  appetiet!’ en ‘Adieë  wa!’  Het is na-
tuurlijk even oefenen op de uitspraak, ik geef 
toe het zal niet makkelijk zijn in het begin 
maar deze ‘Kerkraadse oneliners’ kunnen u 
helpen bij de entree in de Kerkraadse samen-

leving, voor zover dat nog niet succesvol is 
gebeurd. Een samenleving die we overigens 
samen maken!”

Praktische informatie, belangrijke projecten 
als SUPERLOCAL, Rolduckerveld, Vie - Leven 
in beweging en Het Martin Buber passeerden 
de revue en de wethouders, de gemeentese-
cretaris en de griffi er stelden zich voor aan 
de nieuwe inwoners. Ook diverse raadsleden 
waren hierbij aanwezig. Na afl oop was er de 
gelegenheid om vragen te stellen aan het ge-
meentebestuur en de ambtenaren. 

Was u aanwezig bij de nieuwkomersbijeen-
komst? 
Heeft u vragen die gedurende deze avond 
niet aan bod zijn gekomen of die u niet heeft 
kunnen stellen? Of was u verhinderd en heeft 
u een vraag? Wij helpen u graag!
U kunt de vragen mailen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl
De vragen worden naar de juiste medewerker 
doorgestuurd.
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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

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar 
geen rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Zonstraat 33 - uitbreiden overdekt terras
Kerkplein 36 - plaatsen airco op balkon
Kommerveldlaan 18 - aanleggen inrit
Gravenweg 54 - aanleggen inrit
Bernard Pothaststraat 12 - kappen conifeer
Gaiaboulevard 1 (kadastraal perceel A6267) 
- gedeeltelijk vervangen Taiga volière
Angelastraat (kadastraal perceel F5496) - 
kappen Sorbus aria
Op de Knip, naast hnr. 137 (kadastraal per-
ceel A6317) - kappen Prunus
Op de Knip, t.h.v. huisnummer 92 (kadas-
traal perceel A6317) - kappen Craetegus
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Op de Kamp 3 - kappen esdoorn
Gaiaboulevard 1 - bouwen carports met zon-
nepanelen op parkeerterreinen GaiaZOO
Zonstraat 33 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vergroten overkap-
ping
Kerkvoetpad 6 - kappen 3 essen
Vasstraat 47 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor plaatsen terras-
overkapping

Dentgenbachweg 5 - aanleggen inrit
Rimburgerweg 40 (kadastrale percelen 
P801, P802, P803 & P1292) - bouwen dis-
tributiecentrum met kantoor, plaatsen erf-
afscheiding, kappen 20 bomen, aanleggen 
nieuwe inrit en verplaatsen bestaande inrit
Eurenderstraat 13 - vergroten woning be-
gane grond en verdieping en wijzigen gevel-
openingen voorgevel
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Directeur Schrijnenstraat 32 - verwijderen 
asbesthoudende lijmlaag en riolering
Schleidenstraat 230 t/m 236 (even) - verwij-
deren diverse asbesthoudende toepassingen
Voorterstraat 493 - verwijderen asbesthou-
dend buismateriaal
Wijngracht 45 - verwijderen asbesthouden-
de kit
Van Gronsveldstraat 55 - verwijderen diver-
se asbesthoudende toepassingen
Zwaluwstraat 7 – slopen schuur
Maarstraat 21 - verwijderen asbesthoudend 
dakbeschot
Feldbiss 210 - verwijderen asbesthoudende 
restanten in kruipruimte
Wijngracht 45 – verwijderen asbesthouden-
de kit
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij 
het informatiecentrum in het gemeentehuis. 
Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te ma-
ken door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet mili-
eubeheer
Voor:  : Eagle Simrax B.V.
Locatie:  Hopelerweg 250
Datum melding: 28 septemer 2021 
Zaaknummer: 2021-207355
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- plaatsen vacuümdestillatie afvalwater

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op 
de inrichting van toepassing zijn. Voor meer 
informatie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze 
of maken van bezwaar

Regelgeving
Integriteitscommissie gemeenteraad Kerk-
rade– vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Informatieavonden Zonnepanelenproject Parkstad
donderdag 4 november in de WoonWijzerWinkel 

Als bewoner van een koop- of huurhuis wilt u 
uw woning het liefst zo energiezuinig mogelijk 
maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor uw portemonnee. Daarom wilt 
u misschien ook duurzame energie opwekken, 
bijvoorbeeld met zonnepanelen. 
Om deze reden heeft de gemeente Kerkrade 
onlangs 1,95 miljoen euro extra budget ter 
beschikking besteld voor het Zonnepanelen-
project. Zo kunnen meer inwoners in Kerkrade 
hieraan deelnemen.

Maar er komt een hoop uitzoekwerk en geregel 
bij kijken. Daarom organiseren Zonnepane-
lenproject Parkstad en Volta Limburg verschil-
lende avonden om burgers te informeren over 
het zonnepanelenproject in hun gemeente. 
De informatieavond in Kerkrade vindt plaats 
op  donderdag 4 november in de Woonwijzer-
winkel Limburg (Roda JC Ring 61 unit I).

Wie kan deelnemen?
Iedereen kan deelnemen: alle particuliere wo-

ningeigenaren (ook degenen met een smalle 
beurs), bedrijven en verenigingen met een 
kleinverbruikersaansluiting van maximaal 
3×80 ampère en huurders. Huurders moeten 
vooraf wel toestemming hebben van de eige-
naar van de woning, zoals bijvoorbeeld de wo-
ningcorporatie.

U aanmelden voor de informatieavond kan via 
www.voltalimburg.nl/zonnepanelenparkstad

Ben je senior, inwoner van de gemeente 
Kerkrade en wil je als ervaren verkeersdeel-
nemer graag nog eens worden bijgespijkerd 
over de laatste verkeersregels? Grijp nu jou 
kans. 

Veilig Verkeer Nederland organiseert in op-
dracht van de gemeente Kerkrade een gratis 
opfriscursus verkeersregels. In 3 bijeenkom-
sten van 2 uur word je onder leiding van een 
gecertifi ceerde rijinstructeur van Veilig Ver-
keer Nederland bijgepraat over alle verkeers-
regels die in de loop der jaren veranderd 
zijn. Ook is er de mogelijkheid voor deelne-
mers aan deze cursus om zich aan te melden 
voor een individuele praktijkrit in de eigen 
auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie 

hierover ontvang je tijdens de cursus.

De cursus vindt plaats op maandag 8,15 en 
22 november 2021 van 13.30-15.45 uur (je 
wordt alle dagen verwacht).

Is dit iets voor je?
Je kunt je tot 2 weken voor aanvang voor één 
van de cursussen aanmelden via de link 
https://vvn.nl/opfriscursuskerkrade 
Ook kun je tijdens kantooruren bellen met 
het telefoonnummer 088 – 5248850 van Vei-
lig Verkeer Nederland.  
(Onze opfriscursussen zijn georganiseerd 
volgens de huidige RIVM richtlijnen. Wan-
neer de bijeenkomst niet door kan gaan door 
aangescherpte RIVM richtlijnen kunnen we 

je een online versie aanbieden).
Deelname is gratis, maar let op: vol=vol!

Je ontvangt een week voor aanvang van de 
cursus een bevestiging met de locatiegege-
vens.

Gratis je verkeerskennis opfrissen?


