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Knappe prestatie van Kerkraads project 
SUPERLOCAL – Super Circular Estate bij Chinese Guangzhou award 

Het Kerkraads project SUPERLOCAL – Super 
Circular Estate (SCE) in Bleijerheide heeft zich 
onder de lijst met 45 ‘verdienstelijke steden’ 
weten te scharen bij de Guangzhou award in 
China. 

In totaal hebben zich 273 initiatieven uit 175 
steden en 60 landen ingeschreven. Een knappe 
prestatie dus van SUPERLOCAL. The Guangz-
hou Instituut gaat over stedelijke vernieuwing.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/
Openbare Ruimte): “Dit is weer mooie erken-
ning dat we in Bleijerheide op een bijzondere 
en goede manier bezig zijn samen met onze 
partners. Het sterkt ons om zo verder te gaan.”

Bij de Chinese Guangzhou award gaat het om 
een groot internationaal podium dat wordt ge-
organiseerd door de World Association of the 
Major Metropolises (Metropolis), C40 Cities 
Climate Leadership en de International Coun-
cil for Local Environmental Initiatives. 

De 45 steden zullen uitgenodigd worden om 
hun ervaringen en opgedane kennis te ver-
spreiden op internationale evenementen en 
beurzen.

In het SUPERLOCAL-project worden zo veel 
mogelijk materialen van voormalige hoog-
bouwfl ats gebruikt voor de bouw van nieuwe 
woningen en de aanleg van de openbare ruim-
te. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwo-
ningen, een gemeenschappelijke ruimte voor 
bewoners en omwonenden en een water-
kringloop die regenwater opvangt en zuivert. 

SUPERLOCAL is een circulair bouwproject 
dat in het teken van duurzaamheid en be-
wonersparticipatie staat. Projectpartners zijn: 
HEEMWonen, Gemeente Kerkrade, IBA Park-
stad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, 
Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Water-
schapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, 
Veras, gemeente Landgraaf en gemeente 
Brunssum.
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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
Lichtenbergerweg 115 – kappen 2 dennenbo-
men
Esdoornstraat (kadastraal perceel G2298) – 
kappen boom
Parkstraat 1A– plaatsen containerberging en 
bouwen lounge
Brughofweg 25– bouwen toiletgebouw Gaia-
ZOO
Haanraderstraat 64 – kappen boom
Grote Stegel 13A – aanleggen inrit
Klarenanstelerweg 2 – tijdelijk (3 jaar) plaat-
sen units voor interne verbouwing
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Albert Thijsstraat 65 – bouwen tijdelijke kan-
toorunits

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Buiten behandeling laten aanvraag omge-
vingsvergunning
Eurenderstraat (kadastraal perceel A5279) -  
gebruiken grond met bestemming ‘tuin’
Wiebachstraat (kadastraal perceel M751) – 
bouwen bedrijfspand (fase 1)
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Verleende omgevingsvergunning
Locht 161 – uitbreiden woning
Wenckebachstraat 3 – uitbreiden kantoren be-
gane grond en opslag op verdiepingsvloer in 
bestaande bedrijfshal
Gladiolenstraat 179 – kappen esdoorn
Lourdesstraat (kadastraal perceel K3095) – 
kappen eik
Steenbos (kadastraal perceel F4618) & Voc-
cartstraat (kadastraal perceel F5502) – kap-
pen 3 st. Prunus
Nieuwstraat (kadastraal perceel F4676) –
kappen 2 Sorbus aria
Kremerstraat 33 – verbreden bestaande inrit
Plein 14 – handelen in strijd met regels ruimte-

lijke ordening voor vestigen kapperszaak
Melchiorstraat (kadastraal perceel G3206) – 
aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar 

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning
Kampstraat 10 – plaatsen terrasoverkapping
Gulperstraat 1H – verbouwen appartement
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Spireastraat 51 – aanleg ge-
reserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid woning Elbereveldstraat 366 - aan-
leg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
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 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Workshop ‘Werken in Duitsland’

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemidde-
ling (SGA) Kerkrade organiseert samen met haar partners 
uit de Euregio in 2021 weer op meerdere dagen online 
workshops over werken in Duitsland.  

Tijdens deze webinars vertellen SGA-teamleden en per-
sonen van het Grensinformatiepunt u meer over de cultuur 
van onze oosterburen en krijgt u belangrijke informatie te 
horen over grenswerken. Onderwerpen als fi scale en socia-
le wetgeving in Duitsland komen aan de orde. Maar ook 
hoe het SGA kan ondersteunen bij het zoeken naar een 
gepaste baan. 

“De sessies zullen u helpen bij de beoordeling of het grens-
werken bij uw persoonlijke situatie past. Na afl oop weet u 
waar u zich kunt melden om uw kansen en opties te be-
spreken”, laat wethouder Dion Schneider (Arbeidsmarkt en 
tevens voorzitter van SGA-Kerkrade) weten. “Samen met 
onze partners over de grens heeft het team Grensarbeid in 
de afgelopen vier jaar al meer dan 600 mensen aan een 
baan geholpen. Goed informeren over grensarbeid en een 
goede begeleiding hebben dus effect en dragen bij aan 
meer kansen op de Euregionale arbeidsmarkt.”  

Aanmelden
Interesse? Deelname aan de workshop (vooralsnog online)
is kosteloos. U moet zich er wel voor aanmelden. Dit kan 
via info@grensarbeid.eu of via 0031- (0)6 11 13 95 19. 

HIP@HuB digitaal 

Het Historisch Informatie Punt in de 
HuB.Kerkrade, een samenwerking tussen 
het gemeentelijk archief en Bibliotheek 
Kerkrade, biedt u gratis online lezingen aan.

Vanaf 24 februari staat er weer een nieuwe 
lezing online. Dit keer is het thema van de 
lezing ‘Het werk van een archivaris is niet 

zo stoffi g als je denkt’. Wat houdt het vak 
archivaris in? De lezing wordt verzorgd door 
archivaris Diane Smeets-Habets en is te vin-
denop www.bibliotheekkerkrade.nl 

Vanwege de coronamaatregelen vervallen 
de reguliere spreekuren van HIP@HuB  tot 
nader bericht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de 
gemeente via 14045 of via 
gemeentehuis@kerkrade.nl

SAVE
THE

DATE!

In deze workshop (tot nader bericht online) nemen onze collega’s van team 
Grensarbeid jou mee in de cultuur van onze oosterburen en vertellen je meer 

over de actuele kansen op de Duitse arbeidsmarkt. Ook informeert een adviseur 
van het Grensinfopunt je over de belangrijkste zaken waar je rekening mee 

moet houden als je daadwerkelijk aan de slag gaat.

TIJD: 9.30u - 11.00u

23 maart
20 april
18 mei
22 juni
20 juli
21 september
26 oktober
14 december

AANMELDEN VIA: 
E. info@grensarbeid.eu

T. + 31 (0)6 11 13 95 19

WORKSHOP

14 december

WORKSHOP

Woon jij in Zuid-Limburg en ben je op zoek naar een nieuwe baan of wil 
je meer weten over jouw kansen op de Duitse arbeidsmarkt? Dan ben jij 

bij ons aan het juiste adres, wij vertellen je graag meer!

- WERKEN IN DUITSLAND -


