
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

Verhuisbericht: Van Activerium naar Flexiforum 

Per 1 december verhuist de gemeentelijke 
dienstverlening met betrekking tot inko-
mensondersteuning en re-integratie naar 
een nieuwe locatie.
Het adres van de nieuwe locatie is:   

Flexiforum
Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt 
om dit voormalige schoolgebouw om te 
toveren tot een plek waar de thema’s le-
ren, werken en leven centraal staan. De 
gemeentelijke teams die naar Flexiforum 
verhuizen zullen zich in de komende 
periode aan u gaan voorstellen.  

Wat betekent dit voor u?
Waar u in het kader van inkomenson-
dersteuning en re-integratie eerder uit-
genodigd werd voor een afspraak in het 
Activerium, zullen afspraken in de toe-
komst dus gaan plaatsvinden in Flexiforum.

Vanwege de huidige coronamaatregelen 
zijn fysieke afspraken vooralsnog niet mo-
gelijk. 
Houd voor de actuele ontwikkelingen rond-
om de coronamaatregelen onze website 
www.kerkrade.nl in de gaten. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak 
maken? 
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag 
telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 
14045. Ook kunt u een email sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl 

Commissievergaderingen 
december 2020

Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen plaats. Vanwege de coronacrisis 
zullen de vergaderingen digitaal plaatsvin-
den en dus nog niet voor publiek toeganke-
lijk zijn. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 30 november 2020; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffi er: de heer D. Franssen, 
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 1 december 2020; 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 2 december 2020; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

De commissie- en raadsvergaderingen zijn 
ook live te volgen en achteraf terug te zien 
via de website www.kerkrade.nl > Bestuur en 
Organisatie > Bestuurlijke Informatie.
Ook de agenda’s en vergaderstukken zijn hier 
te vinden. 
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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

www.kerkrade.nl

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

Aanvragen omgevingsvergunning
Kipstraat 93 – realiseren balkon achterzijde 
woning
Olmenplein 32 – uitbreiden garage
Beukenbosweg 18 – uitbreiden woonhuis
Kaalheidersteenweg 194 – aanleggen inrit
Albert Thijsstraat 15 – kappen twee Fagus 
Sylvatica’s
Lodewijk van Deysselstraat (t.h.v. huisnr. 
12) – kappen plataan
Klarenanstelerweg 2 – verplaatsen bestaan-
de inrit
Akkerheide 19 – vervangen aluminium 
kozijnen
John Erkensstraat 24 – kappen 2 bomen
Vroenstraat/Ursulastraat – kappen 11 
bomen

Meuserstraat 125 – kappen 2 bomen
Jan van Goyenstraat 28 – kappen boom
Bezwaar maken kan pas op moment van 
besluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Haanraderstraat (kadastraal perceel P586) – 
bouwen bijgebouw
Geen bezwaar mogelijk

Verleende omgevingsvergunning
Boudewijn-Eik 1-25 & 26-46 en Lourdes-
straat 2-42 & 44-84 – renoveren gevel
Kaalheidersteenweg 31 – uitbreiden woning
Marktstraat 23 – plaatsen reclamezuil
Marktstraat 23 – plaatsen reclamezuil
Churchilllaan 3 – plaatsen keerelementen 
voortuin (wijziging verleende vergunning)
Juliastraat 8 – kappen van een Ceder
St. Pieterstraat 145, Kapellaan 2 & 10 
en Hoog Anstel 1 & 26-30A – kappen 10 
bomen
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Romeinenstraat 47 – verhogen terreinaf-
scheiding
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Regelgeving
Noodverordening COVID-19 veiligheidsre-
gio Zuid-Limburg van 18 november 2020 - 
vaststelling

De stukken liggen ter inzage bij het informa-
tiecentrum in het gemeentehuis. 
In verband met de Coronacrisis is dit ge-
opend 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

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel-
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

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 decem-
ber. Dit zijn de '16 dagen van actie tegen 
geweld tegen vrouwen’. In Kerkrade laten 
we met de vlag aan het Raadhuis zien dat 
wij de strijd tegen geweld steunen. 

Toename van geweld door coronacrisis
Het thema van de campagne in Nederland 
dit jaar is "Iedereen moet geweld kunnen 
melden, overal en altijd". Momenteel meldt 
slechts 10% van de vrouwen die met geweld 
te maken krijgt dit bij een instantie. Het is 
van belang om bewustwording te creëren 
voor dit probleem en om het taboe te door-

breken. Zeker in deze tijden van de corona-
crisis, nu berichten van een toename van 
geweld achter de voordeur en cybergeweld 
binnenstromen vanuit de hele wereld. 

Kijk op www.geweldtegenvrouwenmelden.nl 
voor meer informatie. 

Melden van geweld
Heb je zelf te maken hebt met intimidatie of 
geweld? Of zie je dat iemand in je omgeving 
hiermee te maken heeft? Bel dan 0800-2000 
om jezelf, of anderen te helpen. 

#OrangetheWorldNL


