
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

Met het Stadsjournaal willen wij u graag

zo goed mogelijk informeren over

gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig 

samengesteld.

Het is echter altijd mogelijk dat er een

foutje insluipt. Daarnaast dragen diverse

artikelen een informatief karakter. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend

aan de teksten. De artikelen staan ook op

www.kerkrade.nl. Het emailadres is:

gemeentehuis@kerkrade.nl.

Stadsjournaal

Op www.kerkrade.nl/coronavirus plaatst de 
gemeente alle actuele informatie over het 
 Coronavirus die belangrijk is voor de inwoners. 

Zo vindt u daar ook informatie over de nood-
verordening die sinds 17 maart van kracht is. In 
die verordening zijn de maatregelen van het ka-
binet van zondag 15 maart vertaald naar regels. 
Zo is voor iedereen duidelijk wat kan en wat 
niet kan qua evenementen, horeca en sportac-
commodaties. 

Natuurlijk proberen wij als gemeente u zo 
goed mogelijk te informeren. Wij merken dat 
veel inwoners dezelfde vragen hebben, daar-
om hebben wij een overzicht gemaakt met 
de antwoorden op de meest gestelde vragen 
over de maatregelen tegen het Coronavirus, 
zowel algemeen als gericht op Kerkrade. Deze 
zijn te vinden op de gemeentelijke website 
www.kerkrade.nl/coronavirus

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van de informatie op 
onze website nog vragen? Bel dan naar ons spe-
ciale informatienummer 045- 56 76 599. Hier 
kunt u terecht met vragen over maatregelen 
rondom het Coronavirus in Kerkrade. Dit num-

mer is bereikbaar op maandag t/m donderdag 
van 8.30 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 
8.30 uur tot 12.00 uur.

Voor vragen over het Coronavirus en algemene 
informatie verwijzen wij u naar de volgende 
websites: 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg, www.vrzl.nl
GGD Zuid-Limburg: www.ggdzl.nl Rijks-
instituut voor volksgezondheid en milieu 
(RIVM) www.rivm.nl of de Rijksoverheid via 
www.rijksoverheid.nl 

Momenteel heeft de gemeente Kerkrade de 
openingstijden wat gewijzigd maar de ge-
meente blijft open voor inwoners om belang-
rijke zaken af te handelen.

Balies Burgerplein
De balies van het stadskantoor zijn geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur. Dit is uitsluitend voor dringende za-
ken. Het maken van een afspraak kan voorlopig 
alleen telefonisch. Inwoners die een afspraak 
hebben de komende weken worden gebeld om 
te bekijken of de afspraak verzet kan worden.
We vragen inwoners ook om zoveel mogelijk 
digitaal te regelen, zoals het doorgeven van een 

verhuizing of het aanvragen van een uittreksel.

Activerium
De balies van het Activerium zijn momenteel 
niet bemenst.
Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen, bel 
dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur 
naar 06-17 60 93 55. U krijgt een bevestiging 
per brief en een medewerker neemt telefonisch 
contact met u op.

Alle afspraken tot en met 6 april in het 
 Activerium zijn afgelast.  Wilt u bewijsgegevens 
inleveren? Lever deze in bij de brievenbus van 
het  Burgerplein (Markt 33). Zorg dat alle docu-

menten voorzien zijn van uw naam en geboor-
tedatum. Een medewerker neemt hierna per 
post contact met u op.

Gemeentearchief
De studiezaal van het gemeentelijk archief is tot 
en met 6 april gesloten.

Telefoon
De gemeente is telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 17.00 
uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Informatie over Coronavirus

Gewijzigde openingstijden
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 
uur, donderdag 08.30 – 19.00 uur en vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
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

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 overheidsweb-
site https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Hoofdstraat (achter hnr. 69-71) – bouwen 

van 62 garageboxen
•  Bleijerheiderstraat 103  - handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening voor legali-
sering loods

•  Markt 53 – monteren zonnescherm aan 
voorgevel

•  Patronaatstraat 72 – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor het vestigen 
bed & breakfast

•  Brughofweg 25 – bouwen kantoorgebouw
•  Voorterstraat – realiseren sociale plint (pro-

ject Super Local) 
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
•  Van Beethovenstraat 63 – verbouwen wo-

ning
• Brughofweg 25 – bouwen nieuw entreege-
bouw
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
• Voorterstraat 491 – verwijderen asbesthou-
dend plaatmateriaal

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken lig-
gen, na telefonische afspraak, ook ter inzage 
in het Stadskantoor bij de vakbalie Bouwen, 
Wonen, Leefmilieu.  

Gemeentelijke regelgeving
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg – vaststelling door voorzitter van 
de Veiligheidsregio.
 
Verordeningen en beleidsregels zijn te raadple-
gen via www.overheid.nl onderdeel Beleid & 
Regelgeving Wettenbank lokaal. 

BEKENDMAKINGEN

De weekmarkt in Eygelshoven gaat de komende weken niet door.
 
Aanleiding zijn de recent aangekondigde aanvullende maatregelen van 
het kabinet om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te 
gaan.
Omdat (veel) meer dan honderd mensen tegelijk op deze markt aanwe-
zig zijn en er doorgaans veel bezoekers uit de (Eur)regio afkomstig zijn, 

is op advies van de Veiligheidsregio, de weekmarkt afgelast.

De kleinere weekmarkten op woensdagochtend in Kerkrade-West (Car-
boonplein) en op vrijdagochtend in het centrum gaan voorlopig wel 
door. Houdt onze website en Facebook in de gaten voor het laatste 
nieuws over de weekmarkten. 

Dat veel mensen meer tijd in en om het huis doorbrengen, is zeker te 
merken bij de Rd4-milieuparken.
 
De hele week ziet men daar enorme wachtrijen bij de milieuparken. Het 
zijn recordaantallen aan bezoekers. Bovendien blijft de voorraad kring-
loopspullen en BEST-tassen maar groeien. Onze opslagcapaciteit bereikt 
zijn grenzen. We roepen daarom op om een bezoek aan het milieupark 
zoveel mogelijk uit te stellen.
Lees meer op www.rd4.nl/corona

Weekmarkt Eygelshoven gaat niet door

Ongekende drukte milieuparken: Stel bezoek uit


