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Nieuw convenant Via Belgica

Op donderdag 18 juni is door de gemeenten 
Kerkrade, Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, 
Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Maas-
tricht, Riemst (BE) en de Provincie Limburg 
een nieuw driejarig Via Belgica convenant 
ondertekend.  

Aan de ondertekening van het convenant is 
vanwege de coronacrisis een ludieke draai 
gegeven. Wielrenners gehuld in Romeinse te-
nues haalden in Kerkrade de handtekening op 
van wethouder Jo Schlangen (Cultuur). “Via 
Belgica brengt op eigentijdse wijze deze Ro-
meinse weg en de regio in beeld. Zo zorgt ons 
verleden voor verbinding in het heden,” aldus 
de wethouder. De fi etstocht startte in Heerlen 
en eindigde op de brug van Vroenhoven in 
Riemst. 

Zichtbaar
Doel van deze intergemeentelijke en euregi-
onale samenwerking is de Via Belgica zicht-
baar en beleefbaar te maken. Het Via Belgica-
traject, de 400 kilometer lange oude Romein-
se heirbaan die dwars door Zuid-Limburg liep 
en de Franse kust verbond met het Duitse 
Rijnland, loopt langs de noordgrens van Kerk-
rade en mogelijk zelfs een marginaal stukje 
ook door Eygelshoven. Meer informatie over 
Via Belgica is te vinden op www.viabelgica.nl 

Meerdere routes
Naast het Via Belgica-traject neemt Kerkrade 
ook deel aan de Archeo Route. Door deelna-
me aan beide projecten  hoopt de gemeente 
op eigentijdse wijze de bekendheid te vergro-
ten van archeologische vondsten bij jong en 
oud, inwoner en toerist.

Taal is belangrijk. Een goede taalbeheersing 
zorgt ervoor dat we mee kunnen doen in de 
maatschappij. Helaas wonen in Kerkrade nog 
steeds veel mensen die moeite hebben met le-
zen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd en kun-
nen zich niet goed redden in een maatschap-
pij waarin taal zo belangrijk is. Daarom is het 
belangrijk dat we hier met zijn allen iets aan 
doen. 

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en 
schrijven heeft dit grote gevolgen voor hun 
persoonlijke leven. Want taal kom je overal te-
gen, bijvoorbeeld als je een baan zoekt. Men-
sen die goed kunnen lezen en schrijven vinden 
en houden gemakkelijker (nieuw) werk.

Gemakkelijker een (nieuwe) baan vinden of 
promotie maken
Taal helpt je bij het vinden van (nieuw) werk. 
Het is bijvoorbeeld makkelijker om vacatures 
te zoeken en om sollicitatiebrieven te schrij-
ven. Als je een vacature goed kunt lezen, weet 
je ook eerder of de baan bij je past. Een sol-
licitatiebrief kunnen schrijven is natuurlijk 

belangrijk om te vertellen waarom jij juist de 
persoon bent die het bedrijf zoekt. 
Taal helpt je ook om bij te blijven of zelfs beter 
te worden in je werk. Goed kunnen lezen en 
schrijven is namelijk belangrijk als je voor je 
werk nieuwe dingen moet leren,  bijvoorbeeld 
als je andere taken krijgt of als je promotie wilt 
maken. Voor werkgevers is het ook belangrijk 
dat hun medewerkers goed kunnen lezen, 
schrijven en rekenen. Ze zijn dan namelijk 
productiever, zelfstandiger en maken minder 
fouten. Ook melden zij zich minder vaak ziek. 
Het is dus bij het zoeken van werk een groot 
pluspunt wanneer je een goede taal- en reken-
basis hebt, ook al werk je vooral met je han-
den. Mensen die goed kunnen lezen en schrij-
ven hebben meer kansen op de arbeidsmarkt. 
Daarom is het heel belangrijk om hulp te zoe-
ken wanneer je lezen en schrijven moeilijk 
vindt, of hulp te bieden wanneer je merkt dat 
iemand in je omgeving moeite heeft met taal. 

Hoe kun je helpen? 
Merk je in je omgeving dat iemand vaak 
smoesjes gebruikt wanneer hij of zij iets moet 

lezen of schrijven? Grote kans dat deze per-
soon moeite heeft met taal en jouw hulp en 
steun goed kan gebruiken. Ga het gesprek 
met deze persoon aan, vertel dat hij of zij zich 
niet hoeft te schamen en dat je nooit te oud 
bent om te leren. Moedig hem of haar aan om 
hulp te zoeken, in Kerkrade zijn genoeg plek-
ken zijn waar iedereen welkom is voor hulp 
om beter te leren lezen en schrijven. Kijk op 
www.kerkrade.nl/taal voor meer informatie.

Aanpak laaggeletterdheid: taal helpt bij het vinden van een baan 
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Adresgegevens

Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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 14.00 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

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.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Bosberg 67 - realiseren garage met overkap-

ping
• Laurastraat 115a - gebruiken slaapkamer als 

massagesalon
• Wackersstraat 106 – wijzingen raam in 

voorgevel
• Gravenweg – kappen 4 bomen
• Bleijerheiderstraat 103 – legaliseren diverse 

bouwwerken
• Strijthagenweg 151 – realiseren garage met 

berging en erker in voorgevel
•  Kloosterraderstraat 78-80 – uitbreiden wo-

ning met slaapkamer, realiseren dakterras en 
plaatsen raam in zijgevel

• Heerlenersteenweg – kappen 17 bomen
• Oranjestraat 15 - herbestemmen kantoor 

naar levensloopbestendig appartement en 
vervangen van kozijn

• Doverau - realiseren woning en aanleggen 
inrit

• Pastoor van Arsstraat 20 – aanleggen inrit
• Winricusstraat 35 – aanleggen inrit
• Pastoor van Arsstraat 18 – aanleggen inrit
• Locht 187 - kappen Betula Pendula

Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
•  Uilstraat 5 – plaatsen carport
Geen mogelijkheid indienen bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
•  Heistraat 76 – bouwen 20 zorgwoningen
•  Nassaustraat 110 – verplaatsen garage en 

inrit
•  Niersprinkstraat 8 – wijzigen reeds verleen-

de vergunning
•  Kremerstraat (kavel 2) – realiseren woning
•  Prinses Irenestraat 27 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
•  Vinkerstraat 74 – plaatsen erfafscheiding en 

verplaatsen inrit
•  Prinses Margrietstraat 30 – realiseren uit-

bouw aan woning
•  Prinses Margrietstraat 32 – realiseren uit-

bouw aan woning
•  Straterweg 42 – kappen 2 Picea’s
•  Waubacherweg – kappen 37 bomen
• Tulpenstraat (naast hnr. 39) - kappen Carpi-

nus Betulus

•  Eygelshovergracht - kappen 7 dennen, 2 
loofbomen en 3 fruitbomen

•  Beukenbosweg – kappen Linde
•Loysonstraat 42 – aanleggen inrit
•  Nieuwstraat 71 – veranderen bestaande inrit
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Sloopmeldingen
•  Elbereveldstraat 94 - verwijderen asbesthou-

dend papier, vinyltegels en bitumen
•  Boudewijn-Eik 9 - verwijderen asbesthou-

dend papier
• Jan Steenstraat 171 - verwijderen asbesthou-

dende lijmlaag
•  Grachterstraat 56 - verwijderen asbesthou-

dend luchtkanaal en verontreiniging
Geen mogelijkheid indienen bezwaar

Vastgestelde verordeningen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio 
Zuid-Limburg van 15 juni 2020 

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
Verordeningen zijn ook te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Meerdere inwoners hebben bij ons gemeld 
dat zij gebeld zijn door een medewerker van 
de gemeente Kerkrade.
Deze persoon wil een afspraak inplannen
voor een huisbezoek om een ‘energie 
collectief’ te bespreken.  

Deze persoon werkt niet voor de gemeente 
Kerkrade! 
Geef dan ook geen gegevens door aan de 
telefoon en maak geen afspraak. 
Indien u twijfelt wanneer u gebeld wordt 
door één van onze medewerkers, kunt u altijd 
contact opnemen via 14 045 voor meer 
informatie. 

Wees alert op telefoontjes 
van nep-medewerker 
gemeente Kerkrade

Coronanieuws

Een belangrijk bericht van het CAK

Meer informatie over de Wmo is op www.hetcak.nl/wmo2020
te vinden. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde 
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Meer informatie over de Wmo is op 
te vinden.
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Meer informatie over de Wmo is op Meer informatie over de Wmo is op 
te vinden.
vragen.

Heeft u geen hulp of ondersteuning in 2020 ontvangen? 
Dan is dit bericht niet voor u van toepassing.

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage 
betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet 
iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er 
alles aan om onze Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk 
bericht te sturen. De komende maanden versturen wij klanten die 
van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen. Onze 
excuses voor het ongemak.

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-
hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage 
voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen.
Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- 
= maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die 
wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor 
deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Advies aan Wmo-klanten: Reserveer geld en leg alvast € 19,-
per maand opzij.

Het is altijd mogelijk om kosteloos een betalingsregeling met het 
CAK af te spreken. Dit bieden wij aan om betalingsproblemen 
te voorkomen. Klanten kunnen hier gebruik van maken zodra zij 
facturen ontvangen. Informatie hierover staat op alle facturen.


