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Weer 188 Kerkraadse levensbomen geplant

Op zaterdag 20 november vond de plant-
dag van het Levensbomenbos en de Levens-
bomenlaan Holzkuil in aangepaste vorm 
plaats. Er werden 188 loofbomen geplant 
door en voor inwoners van Kerkrade. 

Adoptanten van de bomen kregen weer de 
gelegenheid om de bomen zelf te planten. 
Aan de boom mocht een boomlabel met 
een persoonlijke boodschap gehangen wor-
den. Als bewijs van de adoptie ontvingen de 
deelnemers ook een boomcertifi caat.

Aangepast programma
Vanwege de veiligheid en gezondheid van 
de aanwezigen had deze dag een zeer so-
ber karakter. Toch is gekozen om de plant-
dag niet nogmaals uit te stellen. De redenen 
hiervoor zijn de grote emotionele betrok-
kenheid van de adoptanten bij het Levens-
bomenbos en het feit dat zij al veel te lang 

hadden moeten wachten op dit moment. De 
plantdag was immers al een jaar uitgesteld 
omdat het vorig jaar niet mogelijk was deze 
op een veilige en verantwoorde wijze te or-
ganiseren. Dit jaar boden de maatregelen 
deze gelegenheid wel, al betekende dit dat 
het programma aangepast moest worden.

Een sobere, maar gedenkwaardige dag
Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte) 
kijkt terug op deze sobere, maar gedenk-
waardige, dag: “Het was zeker geen plant-
dag zoals we deze voor ogen hadden,” 
benadrukt hij, “maar de adoptanten van 
de levensbomen hadden in ieder geval de 
gelegenheid om zelf aanwezig te zijn en 
dat was voor ons doorslaggevend. Deze bo-
men zijn namelijk stuk voor stuk uit liefde 
geadopteerd. Achter elke boom gaat een 
eigen, uniek verhaal schuil. Voor de adop-
tanten was vandaag dan ook een belangrijk 
moment. Dat zij hun eigen boom of bomen 
hebben kunnen planten, is uiteindelijk wat 
telt.” 

Groeiend aantal levensbomen
Het idee van een Levensbomenbos is eind 
2017 op initiatief van de gemeenteraad ont-
staan.
Er staan al 390 Levensbomen in het Levens-
bomenbos op het plateau langs de Parallel-

weg in Kerkrade. Nu zijn daar in de Holz-
kuil de 128 bomen in het Levensbomenbos 
en 60 bomen in de Levensbomenlaan bijge-
komen. In totaal is Kerkrade inmiddels dus 
al 578 levensbomen rijk. 

Levensbomenbos en –laan Holzkuil 
Het Levensbomenbos en de Levensbomen-
laan Kerkrade Holzkuil maken deel uit van 
de gebiedsontwikkeling Holzkuil en zullen 
duurzaam in stand worden gehouden. Het 
nieuwe Levensbomenbos ligt op een voor-
malig stuk weidegrond, achter het terrein 
van tuincentrum Peschen, nabij de Haan-
raderstraat. De Levensbomenlaan dient als 
verbindingsroute tussen de Eygelshover-
gracht en de Tichelstraat. Door de aanleg 
van het bos en de laan is het voormalig 
open terrein nu veranderd in een prachtig 
en betekenisvol stukje natuur.

Het Levensbomenbos Holzkuil heeft het 
karakter van een bomenweide. Er is dus 
geen sprake van een park met de daarbij 
behorende voorzieningen. Er staan Berges-
doorns, Tamme kastanjebomen, Wilde ker-
senbomen, Winterlindes en Fladderiepen. 
Vanuit landschappelijk oogpunt staat in de 
Levensbomenlaan één type loofboom, na-
melijk de Zuiliep.
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Vie in Onderweg naar de regio op RTL-4

Vie in Onderweg naar de regio op RTL-4

Landelijke exposure voor Vie - Leven in be-
weging! Op 28 november en 4 december is 
een item over Vie te zien in het programma 
Onderweg naar de regio op RTL-4. 
Raph Stijns, projectdirecteur Vie: “Vie heeft 
op de eerste plaats Zuid-Limburgse impact, 
maar natuurlijk zijn gezondheid en vitali-
teit speerpunten van beleid bij veel Neder-
landse gemeenten. In Kerkrade hebben we 
met Vie in ieder geval de interesse gewekt 
van de programmamakers in Hilversum. 
Wellicht kunnen we andere gemeenten in 
Nederland met ons project inspireren.”

Een tv-ploeg van het productiebedrijf Dutch 
Content Productions was eind september 
de hele dag te gast in Kerkrade. Op ver-
schillende locaties werd gefi lmd en werden 
interviews gehouden. Presentator Erik Bur-
gers sprak onder meer op de markt en de 
bouwlocatie met Raph Stijns, er werd een 
bezoek gebracht aan huisarts Sarah Schif-
fers en met inwoner Aggie Knauf ging Erik 
een stukje wandelen in de Groene Long. 
“Terugkijkend op de draaidag ben ik zeker 
tevreden met wat we samen neer hebben 

gezet”, zegt Erik Burgers. “De regenachtige 
start bij Kasteel Erenstein heeft de pret ze-
ker niet kunnen drukken en opvallend was 
dat het tijdens het interview met Aggie op-
hield met regenen. Dat moet wat te maken 
hebben met het zonnige karakter van Ag-
gie, ha ha.”

Waardevol 
Aggie schiet in de lach bij de laatste opmer-
king van Erik. De fervente wandelaarster 
kijkt terug op een geslaagde opnamedag. 
“De sfeer was ontspannen, er was totaal 
geen sprake van nervositeit. De presenta-
tor is een leuke, vrolijke jongen, dat helpt 
natuurlijk mee.” Ze heeft graag aan de pro-
ductie meegedaan. “Vie is een stevig on-
derwerp waar in Kerkrade en Parkstad hard 
aan wordt gewerkt. Daar sta ik volledig 
achter. Het is waardevol om een bijdrage te 
mogen leveren aan het bevorderen van een 
gezonde levensstijl.”

Gezonde levensstijl
Ook huisarts Sarah Schiffers zegde graag 
toe om aan het item mee te werken. “Als ik 
als huisarts de kans krijg om voor een groot 
publiek een gezonde levensstijl te promo-
ten, doe ik dat natuurlijk. De opnames gin-
gen goed, het was leuk om een keer mee te 
maken. Vie is een belangrijk project dat op 
korte en lange termijn iets kan betekenen 
voor de gezondheid en vitaliteit van de in-
woners van Kerkrade én Parkstad. Als we 
óók middels dit item mensen kunnen mo-

tiveren om in actie te komen, is dat winst. 
De programma’s in Vie zijn kansrijk, maar 
de mensen bepalen het succes.”
Op zondag 28 november is Onderweg naar 
de Regio bij RTL-4 te zien tussen 15.30 en 
16.00 uur en op zondag 4 december tussen 
13.30 en 14.00 uur.  

Kerkrade hijst ‘Orange the World’ vlag op Internationale Dag 
tegen Geweld tegen Vrouwen

Gemeente Kerkrade sluit zich aan bij de 
internationale campagne tegen geweld te-
gen vrouwen: Orange the World. Daarom 
wappert van 25 november tot en met 10 
december de ‘Orange the World’ vlag aan 
het Raadhuis. 

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen 
te maken met geweld. In Nederland is dat 
zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om 
daar aandacht voor te vragen, is 25 novem-
ber door de Verenigde Naties benoemd als 
de Internationale Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen. 

De Orange the World campagne, waar 
meer dan honderd landen aan meedoen, 
trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 
december. Dit zijn de 'Zestien dagen van 
actie tegen geweld tegen vrouwen’. 
Burgemeester Petra Dassen: “Helaas is in-
zet op internationaal, nationaal én lokaal 
niveau nog hard nodig. Cijfers laten zien 
dat geweld tegen vrouwen er nog dagelijks 
is en levens verwoest. In Kerkrade laten we 
met de vlag aan het Raadhuis zien dat wij 
de noodzakelijke strijd tegen dit geweld 
steunen."

Ik word #medestander. Jij ook? 
In 2021 is het thema van de campagne in 
Nederland ‘preventie’. Iedereen kan hel-
pen geweld te voorkomen. De 
nadruk bij de aanpak van ge-
weld ligt vaak op signalering, 
melding en hulpverlening. Deze 
zaken zijn van cruciaal belang, 
maar we moeten ook meer gaan 
investeren in het voorkomen van 
geweld door het bij de wortels 
aan te pakken. Daar kan iedere 
individu, professional of organi-
satie aan bijdragen!
“Je kunt bijvoorbeeld helpen om 
het taboe te doorbreken, helpen 
als je iets ziet gebeuren in je om-
geving en helpen om aandacht 
te vragen voor geweld tegen 
vrouwen en meisjes.”

Tijdens de Orange the World  
campagne in 2021 willen wij 
als gemeente daarom iedereen 
uitnodigen om onderdeel van 
de oplossing te worden en zich 
#medestander in de strijd tegen 
geweld te verklaren.

Ga naar www.orangetheworld.nl en kijk 
wat jij kunt doen.

Ik ben 
#medestander 
Jij ook?

1 op de 3 vrouwen 
maakt geweld mee in haar leven

Iedereen kan iets doen om geweld
tegen vrouwen te stoppen. 

Ga naar www.orangetheworld.nl of scan 
de QR-code en kijk wat jij kunt doen.

Commissievergaderingen 
november /december 

2021

Binnenkort vinden verschillende commis-
sievergaderingen plaats. 

De agenda’s en vergaderstukken zijn te vin-
den op ons bestuurlijk informatiesysteem 
iBabs, Ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/bestuurlijke-informatie

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 29 november 2020 om 19:00 uur
Locatie: digitaal

Commissiegriffi er: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 30 november 2021 om 19:00 uur
Locatie: digitaal 
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 1 december2021 om19:00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

Vanwege de coronacrisis zullen de verga-
deringen digitaal plaatsvinden en niet voor 
publiek toegankelijk zijn. Via iBabs kunt u 
de commissievergaderingen live volgen en 
achteraf terugkijken.
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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 attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website 
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
Gravenweg 32 – verbreden bestaande inrit
Veldkuilstraat 23 – plaatsen dakkapel voor- en 
achterzijde woning, bouwen nieuwe garage en 
uitbreiden bestaande woning
Caspar Sprokelstraat (kadastraal perceel 
E5586) – kappen 18 bomen
Jan Steenstraat (kadastraal perceel G1851) – 
kappen 12 bomen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Roda J.C. Ring 4 – uitbreiden hoofdgebouw
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
St. Pieterstraat 145 – tijdelijk (3 jaar) plaatsen 
4 units voor uitbreiding capaciteit dagbehande-
lingsplaatsen
Prinses Irenestraat 17 – plaatsen erfafscheiding
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Zonstraat 33 – realiseren 2 doorbraken in dra-
gende wanden
Hoofdstraat 6 – vervangen bestaande dak door 
plat dak
Gravenweg 52 – verbreden bestaande inrit
Pastoor Theelenstraat 19 – wijzigen pand voor 
vestigen winkel met werkplaats voor herstel 
brocante spullen
Bosstraat 27 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor realiseren aanbouw 
op plek bestaande overkapping
Marjolein 30 – uitbreiden woning en realiseren 
inpandig zwembad

Ir. van Dieststraat 10 – vervangen 2 bewegwij-
zeringsborden door zuilen
Kerkplein 36 – plaatsen airco op balkon
Gravenweg 54 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Grachterstraat 127 – bevestigen reclame zijge-
vel woning
St. Pieterstraat 154 – uitvoeren kleinschalige 
activiteiten voor catering
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Kasperenstraat 31 – verwijderen asbesthou-
dende golfplaten
Oude Schachtstraat 26 – verwijderen asbest-
houdend dakbeschot en restanten
Kampstraat 30 – verwijderen asbesthoudend 
buismateriaal
Doverau 26 – verwijderen asbesthoudende 
plaat
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.

Regelgeving
Verordening Stimuleringsregeling isolatiemaat-
regelen woningen gemeente Kerkrade 2018 - 
intrekking

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

Verkiezing Gemeenteraad 2022 – Aanduiding 
politieke groepering boven kandidatenlijst
Voor de verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Kerkrade kan een politieke 
groepering, die een vereniging is met volledige 
rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding 
niet reeds bij het centraal stembureau voor de 

verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale 
staten is geregistreerd, aan het centraal stembu-
reau van de gemeente verzoeken, de aandui-
ding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst 
te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of 
andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende 
verkiezing van de leden van de raad van de ge-
meente Kerkrade op woensdag 16 maart 2022 
wenst te laten registreren moet een verzoek 
daartoe uiterlijk op maandag 20 december 
2021 schriftelijk worden gedaan bij het centraal 
stembureau op het gemeentehuis.

Houd er rekening mee dat indien het verzoek 
pas op maandag 20 december 2021 wordt in-
gediend, er geen mogelijkheid tot herstel van 
verzuim bestaat. U wordt derhalve geadviseerd 
het verzoek tijdig in te dienen.

Voor deze registratie moet een waarborgsom 
van € 112,50 worden overgemaakt op een 
daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een 
bewijs daarvan. 
Na inlevering van een geldige kandidatenlijst 
voor de komende verkiezing wordt de waar-
borgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:
a. een afschrift van de notariële akte waarin de 

statuten van de vereniging zijn opgenomen;
b. een bewijs van inschrijving in het register, ge-

houden door de Kamer van Koophandel;
c. een bewijs van betaling van bovenvermelde 

waarborgsom;
d. een verklaring van de politieke groepering 

houdende aanwijzing van haar gemachtigde 
en plaatsvervangend gemachtigde bij het 
centraal stembureau.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op 
via telefoonnummer 14-045. Een vraag stellen 
per e-mail mag uiteraard ook. Stuur deze naar 
verkiezingen@kerkrade.nl

BEKENDMAKINGEN

Schade door hoogwater? Geef het uiterlijk 15 december door!

RVO biedt met de regeling WTS hulp aan 
burgers en bedrijven in Limburg en Noord-
Brabant met schade door het hoogwater in 
juli. Wie zich uiterlijk 15 december meldt, 
kan in aanmerking komen voor een fi nanci-
ele tegemoetkoming.

Online schade melden
Ook als u nog niet precies weet hoeveel 
schade u heeft, of nog contact hebt met de 
verzekeraar, is het van belang dat u zich ui-
terlijk 15 december meldt. Dit kan eenvou-
dig online op rvo.nl/wtsjuli2021 

Alleen dan heeft u mogelijk recht op een te-
gemoetkoming via de WTS. 

Telefonisch schade melden
Lukt het niet online? Neem dan telefonisch 
contact op via 088 042 40 70.


