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Verbetering groenstructuur Steenwegen Kerkrade

In 2019 is gestart met de totale herinrich-
ting van de Steenwegen in Kerkrade. Deze 
herinrichting wordt in stappen uitgevoerd. 
De eerste twee stappen, vanaf de rotonde 
Spekhofstraat tot de rotonde Akerstraat, zijn 
inmiddels bijna klaar. Momenteel is stap 3, 
van de rotonde Akerstraat tot de rotonde 
Strijthagerweg, in uitvoering.

Afgelopen week zijn op deze locatie een aan-
tal bomen gerooid. De reden voor het rooien 
van deze bomen is hun toekomstverwach-
ting. Veel van deze bomen zouden namelijk 
de komende jaren gekapt moeten worden om 
gevaarlijke situaties te voorkomen. 
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wij-
zen. 
Ten eerste zijn de gerooide bomen beuken-
bomen, die veel last hebben van de verande-
rende klimaatomstandigheden van de afgelo-
pen jaren. Door de oplopende temperaturen 
en de droogte loopt de kwaliteit van deze 
bomen hard terug. 
Ten tweede zijn de groeiplaatsen van deze 
bomen niet optimaal. Bomen hebben onder 
de grond ongeveer evenveel ruimte nodig als 
boven de grond, en deze ruimte hebben ze 
momenteel niet. 
Ten derde zijn beuken zeer gevoelig voor het 
zonlicht, dit kan brandschade op de stam ver-
oorzaken. Als laatste hebben verschillende 
parasitaire schimmels de laatste jaren steeds 
meer grip gekregen op de bomen. Het gevolg 
hiervan is dat veel oudere bomen doodgaan 
of hard achteruit gaan in hun gezondheid, 
waardoor het gevaarlijk wordt om ze te laten 
staan.

Aan het begin van de herinrichting is er kri-
tisch gekeken naar de kwaliteit en de toe-
komstverwachting van iedere boom. Er is 
besloten om bomen met een teruglopende 
gezondheid en een toekomstverwachting 
die minder is dan tien jaar, te rooien en te 
vervangen door nieuwe bomen. Met de her-
inrichting van de Steenwegen wordt dus ook 
de kwaliteit van het bomenbestand langs de 
Steenwegen weer op peil gebracht.

Gedurende iedere stap van de herinrichting 
is een kapvergunning aangevraagd voor het 
rooien van de bomen met een verminderde 
gezondheid. Pas na afronding van de proce-
dure is de kap van betreffende bomen uitge-
voerd. 

Om ervoor te zorgen dat er ook in de toe-
komst een prachtige bomenlaan aan beide 
kanten van de Steenwegen ligt wordt er tij-
dens de herinrichting gezorgd voor verbete-
ring van de groeiplaatsen van de bomen. De 

bomen die gehandhaafd blijven, krijgen extra 
plaats om onder de grond te groeien en de 
nieuwe bomen zullen worden geplant in goe-
de groeiplaatsen zodat deze zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Deze groeiplaatsen 
worden incidenteel ook onder verhardingen 
gemaakt middels de toepassing van boomgra-
nulaat.

Om te voorkomen dat er in de toekomst 
weer grote aantallen bomen tegelijk gerooid 
moeten worden wegens schimmels die ge-
richt zijn op één bepaalde soort boom, is er 
in de nieuwe plannen gekozen voor meer 
diversiteit in soorten. Er wordt een nieuwe 
laan geplant met zeven verschillende soorten 
bomen. Hierbij wordt gekozen voor soorten 
die klimaatbestendig zijn waardoor er een 
duurzame laan zal ontstaan. Op die manier 
zullen de Steenwegen ook in de toekomst ge-
kenmerkt worden door de prachtige bomen 
langs de weg.

Resultaten Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030)

In januari hebben alle 
huishoudens in Kerkrade 
een brief ontvangen met 
daarin het verzoek om de 
Monitor Verduurzaming 
Warmte (MoVe2030) in 
te vullen en mee te den-
ken over aardgasvrij wo-
nen. 

De antwoorden zijn voor ons heel waardevol. 
Het resultaat van de monitor gebruiken we bij 
het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte 
van Kerkrade. De resultaten van de vragenlijst 
worden nu verwerkt en gebruikt als één van de 
hulpmiddelen die we inzetten om te bekijken 
in welke volgorde de verschillende wijken in 
Kerkrade aardgasvrij gemaakt kunnen worden.  

Resultaten MoVe2030
Ongeveer 2000 huishoudens hebben de moei-
te genomen om de vragen uit de monitor te be-
antwoorden, waarvoor heel hartelijk dank! 
Van de respondenten gaf  84% aan woningei-

genaar te zijn. De overige 16% is huurder. 
Maar liefst 96% van alle respondenten geeft 
aan al aan energiebesparing te doen. Zo heeft 
meer dan de helft de woning geïsoleerd en geeft 
ook bijna de helft aan dat zij groene stroom ge-
bruiken. 

Van het gas af
De helft van de deelnemende huishoudens 
staat in het algemeen positief tot zeer positief 
tegenover aardgasvrij wonen. Een kwart van de 
deelnemers geeft aan dat ze er neutraal tegen-
over staan.
Gaat het echter om de eigen buurt en (huur)wo-
ning die op korte termijn aardgasvrij gemaakt 
zouden worden, dan liggen deze aantallen iets 
lager. Dan geeft nog 36% van de respondenten 
aan hier positief tot zeer positief tegenover te 
staan, 19% staat er neutraal tegenover. 

Verduurzamen van de eigen (huur)woning
Wanneer het gaat om oplossingen om van het 
gas af te gaan, springt elektrisch koken erboven-
uit: meer dan driekwart van de huishoudens 

staat hier positief tot zeer positief tegenover. 
Wel verwacht driekwart van de huishoudens 
dat het verduurzamen van de woning veel tot 
zeer veel moeite zal gaan kosten. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de hoge kosten die 
ze verwachten. 
Wanneer gevraagd wordt wat zou helpen om 
de woning (verder) te verduurzamen, blijkt ook 
vooral het financiële plaatje een rol te spelen: 
een derde van de respondenten geeft aan graag 
meer informatie over financiële middelen te 
ontvangen, een derde zou graag weten hoe snel 
ze de investeringen terug gaan verdienen, de 
overige respondenten geven aan dat het voor 
hen belangrijk is dat de energierekening niet 
omhoog gaat. 

Vragen over aardgasvrij wonen
De vragenlijst bood ook de gelegenheid om 
vragen te stellen over verduurzaming, veel res-
pondenten hebben hier gebruik van gemaakt. 
Wij hebben de meest gestelde vragen en onze 
antwoorden hierop op een rijtje gezet. Ga hier-
voor naar www.kerkrade.nl/aardgasvrijwonen 
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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:
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 overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Bart van Slobbestraat 16B – plaatsen schotelan-
tenne
Nieuwstraat 88 – bouwen garage
Caspar Sprokelstraat 4 – plaatsen 2 reclamezuilen
Klein-Winselerstraat 4 – veranderen inrit
Torenstraat 24 – kappen boom
Paulus Potterstraat 32 – vervangen kozijnen in 
voorgevel
Baalsbruggerweg 14 – kappen 2 bomen
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Herenanstelerweg 5 – bouwen bedrijfshal voor 
opslag
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming

Buiten behandeling gelaten omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 48 – vervangen kozijnen in voorge-
vel en wijzigen winkelpand naar woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Pensionaatstraat 49 – bouwen woning en plaatsen 
erfafscheiding
Mariastraat 20 – handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor wijzigen van kantoorruimte 
naar kapsalon
Brughofweg 25 – bouwen toiletgebouw in 
GaiaZOO
Paulus Potterstraat 27 – vervangen dak en plaatsen 
dakkapel aan voorzijde dakvlak

Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Julianastraat 13 – realiseren garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Mgr. van Gilsstraat 160b – aan-
leg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Thorbeckehof 3 – aanleg gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Bongartstraat 24 – aanleg gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Ontwerp intrekking omgevingsvergunning 
Voor: intrekken vigerende vergunning
Locatie: Tunnelweg 100, 6468 EK  Kerkrade
Datum besluit: 9 april 2021
Zaaknummer: 2020-207238
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit 
niet gewijzigd.
Mogelijkheid tot instellen van beroep

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis.
In verband met de Coronacrisis dient een afspraak 
gemaakt te worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via  
14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Locatie: Jindal Films Europe Kerkrade B.V., Ves-
tastraat 5 – melding op grond van 8.41 lid 4 Wet 

milieubeheer
Voor: veranderen inrichting 
Datum melding: 24 maart 2021
Zaaknummer: 2021-202569
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- plaatsen van 2 silo’s.

Locatie: Fa. F.G. Kooiker en Zoon, Strijthagenweg 
38 melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieu-
beheer
Voor: het oprichten van een inrichting
Datum melding: 13 maart 2021
Zaaknummer: 2021-202303
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- het starten van een garagebedrijf

Locatie: New York Pizza Delivery, 
Carboonplein 1 38 melding op grond van 8.41 lid 
4 Wet milieubeheer
Datum melding: 8 april 2021
Zaaknummer: 2021-202981 

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- bereiden en bezorgen pizza’s door derden.

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichtingen moeten voldoen aan 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
ministeriële regeling die op de inrichting van toe-
passing 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
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is niet 
mogelijk.
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

BEKENDMAKINGEN

Uitnodiging webinar Zonnepanelenproject Kerkrade

Tijdelijke ondersteuning in noodzakelijke kosten voor mensen met weinig inkomen 

Een goed begin van het voorjaar 
met zonnepanelen op uw dak via 
de gemeente. 

Wij geven u graag meer info over 
zonnepanelen, het Zonnepanelenproject Park-
stad in uw gemeente en wat het voor u bete-
kent. 

Via het Zonnepanelenproject Parkstad, het pro-
ject in samenwerking met de gemeente, wordt 
het hele traject van begin tot eind voor u gere-
geld. In Kerkrade is de ruimte voor deelname 
nog maar beperkt.

Wij organiseren samen met Volta Limburg een 
gratis informatie-webinar. 
U kunt hieraan deelnemen op 28 april, 11 of 19 
mei van 19:00 tot 20:00 uur. 

Aanmelden kan via: 
www.voltalimburg.nl/parkstadwebinar

In het kader van de coronacrisis is er nu de 
TONK-regeling. TONK staat voor Tijdelijke On-
dersteuning Noodzakelijke Kosten. 

Dit is uitkeringsgeld van de gemeente voor als 
mensen die (te) weinig inkomen hebben als ge-
volg van de coronamaatregelen problemen heb-

ben met het betalen van hun woonlasten. Het 
gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten 
van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, ser-
vicekosten en de gemeentelijke belastingen. 

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere 
bijstand. Deze is geregeld in de Participatiewet. 

Meer informatie over de regeling en vragen 
en antwoorden vindt u op www.kerkrade.nl > 
coronavirus informatie > Hulp in coronatijd > 
TONK: hulp bij het betalen van uw vaste woon-
lasten. 
Alle informatie over corona vindt u op  
www.kerkrade.nl/coronavirus


