
Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op 
bekendmakingen van de gemeente Kerkrade die 
digitaal zijn gepubliceerd op de overheidswebsite  
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Loysonstraat 3 – realiseren aanbouw
Klein-Winselerstraat 2 – aanleggen inrit
Kleingraverstraat 85 – kappen 7 bomen
Zonstraat 43 – realiseren kleinschalige woonomge-
ving voor jongeren
Abtenlaan 14G26 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor legaliseren herstelwerk-
plaats voor motorvoertuigen
Tunnelweg (kadastraal perceel A6050) – bouwen 
bedrijfspand
Markt (kadastraal perceel E5521) – samenvoegen 
winkel, horeca en 2 woningen tot 1 woning en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor 
wijzigen gebruiksfuncties
Oude Schachtstraat t.h.v. hnr. 66-70 (kadastraal per-
ceel E5210) – kappen moseik
Conventuelenstraat 9 – realiseren afvoerpijp houtka-
chel aan zijgevel
Spoorzoeker 94 – plaatsen erfafscheiding
Spoorzoeker 94 – aanleggen inrit
Kaalheidersteenweg 258 – kappen 3 bomen
Industriestraat 84 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor wijzigen gebruik 
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvor-
ming 

Verleende omgevingsvergunning
Sophiastraat 28 – kappen Ceder
Kadastrale percelen G2944 & G4758 langs het 
spoor (omgeving Chevremont) – kappen 29 bomen
Uilstraat 5 – bouwen garage en overkapping
Lambertistraat (kadastraal perceel G1205) – kappen 
2 coniferen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Dr. Nolensstraat 13 – vergroten schuur
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid van de woning Bleijerheiderstraat 105a 
– aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Nabijheid van de woning Hyacintstraat 39  – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het gemeentehuis. In verband met 
de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en donder-
dagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een afspraak 
kan gemaakt worden door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl

Regelgeving
Beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) Kerkrade 2021 – vaststelling
Regelgeving is te raadplegen via www.overheid.nl 
onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal.
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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 tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma t/m do van 8.30 - 17.00 uur
en vrijdag van 08.30 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

BEKENDMAKINGEN

Gezondheid is in het afgelopen jaar meer dan 
ooit een belangrijk thema gebleken in onze 
maatschappij. 

Vitaliteit is de juiste balans vinden tussen li-
chaam en geest. 
“Daarom is het combineren van bewegen en 
ondertussen gezellig bijkletsen, niet alleen ge-
zond maar ook het middel tegen eenzaamheid 
deze lente”, aldus wethouder Jongen.

#SamenTegenEenzaamheid
#AandachtVoorElkaar #KirchroaVoorElkaar
#Vie #LevenInBeweging

Met
wie

spreek
jij af?

Samen
Doen

Aandacht voor elkaar: www.wij-zijn-vrijwilligers.nl

Vraag iemand mee voor een wandeling. Lekker in beweging en ook fijn om 
weer eens bij te kletsen. Goed voor je wandelmaatje en goed voor jezelf. 

Deel jouw gebaar via  #SamenTegenEenzaamheid

Ik maak iedere 
week een

ommetje door 
het park met 

een klasgenoot. 
Zo spreken we 

elkaar weer 
eens live.

Gratis belastinghulp 
van Impuls

Het belastingteam van 
Impuls helpt u ook dit 
jaar weer graag met uw 
aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. 

Door de huidige coronamaatregelen kan deze 
hulp bij aangifte echter nog niet worden opge-
start. Inmiddels is duidelijk vanuit welke locaties, 
bij versoepelingen van de beperkingen, weer be-
lastinghulp aangeboden kan worden.  

U kunt zich daarom toch al aanmelden voor een 
afspraak. Het belastingteam van Impuls zal u dan, 
zodra dit weer kan, een uitnodiging sturen met 
daarin de locatie en het tijdstip waarop een vrij-
williger u kan helpen bij uw belastingaangifte.  

U komt voor deze gratis hulp in aanmerking als 
• U 55 jaar of ouder bent;
• in Kerkrade woont;
• een maximum bruto verzamelinkomen tot 

€22.700,- (alleenstaanden) of tot €27.500,- 
(voor gehuwden en fi scaalpartners) hebt;

• uw spaartegoeden niet hoger dan €30.000,- 
(alleenstaanden) of tot €60.000,- (voor gehuw-
den en fi scaalpartners) zijn.

Afspraak maken 
Van maandag 29 maart tot en met donderdag 
1 april 2021 kunt u tussen 9.30 uur en 12.30 uur 
bellen voor het maken van een afspraak naar het 
nummer 06 55 60 56 76
Let op: dit nummer is uitsluitend op deze tijdstip-
pen bereikbaar. 
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