
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

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. 

Waarom is taal zo belangrijk? 
Voor mensen die niet goed kunnen lezen en 
schrijven heeft dit grote gevolgen voor hun per-
soonlijke leven. Want taal is echt overal. 

Als je moeite hebt met lezen, schrijven en reke-
nen kan dat bijvoorbeeld voor problemen zor-
gen op het werk wanneer je taken krijgt waar-
bij taal een belangrijke rol speelt, zoals bij het 
lezen van werkinstructies of het schrijven van 
verslagen. Als je goed kunt lezen of schrijven, 
gaat dit allemaal een stuk sneller en beter. Ook 
het vinden van (nieuw) werk gaat dan een stuk 
gemakkelijker. 

Bijsluiters van medicijnen bestaan meestal uit 
lange tekst. Voor jezelf zorgen gaat daarom ook 
veel beter wanneer je de informatie in de bij-
sluiter en folders met tips over gezondheid goed 
kunt lezen. 

Zelfs in het gezinsleven speelt taal een belang-
rijke rol. Ouders die zelf moeite hebben met 
lezen en schrijven, vinden het ook moeilijk om 
hun kinderen te helpen met taal. Kinderen die 
opgroeien in een gezin waarin de ouders hen 
thuis kunnen helpen met taal, halen op school 
ook vaak hogere cijfers voor lezen en schrijven. 

Goed kunnen lezen en schrijven maakt een 
hoop dingen in het leven dus een stuk leuker 
en gemakkelijker. Daarom is het heel belangrijk 
om hulp te zoeken wanneer je lezen en schrij-
ven moeilijk vindt, of merkt dat iemand in je 
omgeving moeite heeft met taal. 

Hoe kun je helpen? 
Merk je in je omgeving dat iemand vaak smoes-
jes gebruikt wanneer hij of zij iets moet lezen of 
schrijven? Grote kans dat deze persoon 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 scha-
men en dat je nooit te oud bent om te leren. 
Moedig hem of haar aan om hulp te zoeken, 
in Kerkrade zijn genoeg plekken zijn waar ie-
dereen welkom is voor hulp om beter te leren 
lezen en schrijven.

Kijk op www.kerkrade.nl/taal voor meer infor-
matie.

Aanpak laaggeletterdheid: waarom goed kunnen 
lezen en schrijven zo belangrijk is
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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
•  Koninginnestraat 17  - kappen van 1 boom
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verlenging beslistermijn 
 omgevingsvergunningen
• Parkstraat 1A - realiseren drie-baans polyes-
ter luchthal als seizoensgebonden bouwwerk 
ten behoeve van de tennisbanen.
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
• Lichtenbergstraat 46 – bouwen woning en 
aanleggen inrit 
• Locht 17A – vergroten bedrijfspand
• Marktstraat 33H – verbouwen winkel naar 
woning
• Spoorzoeker 5 t/m 31 (oneven) en Spoor-
zoeker 94 t/m 104 (even) – bouwen 20 wo-
ningen
• Mgr. van Gilsstraat 1- plaatsen dakkapel 
voorzijde woning
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Van rechtswege verleende 
 omgevingsvergunning
• Poyckstraat 40 – vergroten woonhuis op be-
gane grond en eerste verdieping
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
• Tunnelweg 90 – realiseren 5 opslagkluizen 
voor parfum
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
• Grachterstraat 56 – verwijderen asbesthou-
dende toepassingen en slopen hoofdgebouw

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Melding Van der Heijden Nistelrode b.v. d.d. 
17 februari 2020 inzake voornemen om in 
periode 6 maart  tot en met 5 juni 2020 met 
behulp van een mobiele breekinstallatie meng- 
en betonpuin te breken aan de locatie Jonker-
bergstraat te Kerkrade. Het bewerken van het 
puin zal naar verwachting maximaal 10 aan-
eengesloten werkdagen duren.

De volledige teksten van bovenstaande be-
kendmakingen en onderliggende stukken be-
treffende omgevingsvergunningen en sloop-
meldingen liggen, na telefonische afspraak, ook 
ter inzage in het stadskantoor bij de vakbalie 
Bouwen, Wonen, Leefmilieu.  

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
• GaiaZOO, Brughofweg 25 – melding artikel 
8.41 lid 4 Wet milieubeheer d.d. 06 februari 
2020 voor het veranderen van een inrichting. 
De volgende activiteiten zijn gemeld: - het ver-
plaatsen van het centrale afvalpunt.
De inrichting valt onder de werking van het Ac-
tiviteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichting moet voldoen aan de 
voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
ministeriële regeling die op de inrichting van 
toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u 
het E-loket raadplegen via www.aimonline.nl.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaar-
schrift of zienswijze indienen.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, telefoon: 043- 
389 78 12.

Algemeen verbindende voorschriften
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening ge-
meente Kerkrade 2020 – vaststelling
Damoclesbeleid gemeente Kerkrade 2020 - 
vaststelling

Algemeen verbinden voorschriften zijn te raad-
plegen via www.overheid.nl onderdeel Beleid 
& Regelgeving Wettenbank lokaal en liggen ge-
durende 6 weken ter inzage bij het informatie-
centrum in het stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert 
maandelijks inloopbijeenkomsten. Mantelzor-
gers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het 
genot van een kopje koffi e hun verhaal vertel-
len of juist de zorgen even van zich afzetten. 

Aan de bijeenkomsten is maandelijks een the-
ma gekoppeld. Voor deze maand is dit voor de 
gemeente Kerkrade:

Brandpreventie
Een medewerker van brandweer Zuid-Limburg 
zal een presentatie komen geven over brand-
preventie in de thuissituatie.

Nadat het thema besproken is, kunnen alge-
mene vragen met betrekking tot  mantelzorg 
gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt 
u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of 
in een verzorgingshuis) dan bent u van harte 
welkom!

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffi e en 
thee zijn gratis.

Kijk voor meer informatie op 
www.mantelzorgparkstad.nl

Telefoonnummer: 045-2114000. 
Email: info@mantelzorgparkstad.nl

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert 
in samenwerking met Ruggesteun en het Toon 
Hermans Huis Parkstad in Kerkrade de volgen-
de bijeenkomst: 

Datum: 12 maart en verder elke tweede don-
derdag van de maand
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Locatie: Verpleeghuis Hambos, Multiruimte 2 
(Beg. grond), Kapellaan 2,
Kerkrade

Inloopdag voor mantelzorgers in maart 2020

Wilt u ook meehelpen om de veiligheid in 
uw buurt te vergroten? Download dan de 
gratis app van Burgernet. 

Burgernet is een uniek samenwerkingsver-
band tussen burgers, gemeente en politie 
om de veiligheid in de woon- en werkom-
geving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een telefonisch netwerk van 
inwoners en medewerkers van bedrijven uit 

de gemeente. Kerkrade telt op dit moment 
5.635 Burgernetdeelnemers. Dat is slechts 
12,2 % van het inwoneraantal. 

Burgemeester Dassen laat weten het ook 
belangrijk te vinden dat inwoners zich aan-
melden voor deze app: “Laten we samen 
zorgen voor een veilige woonomgeving. 
Deelname aan Burgernet is een kleine 
moeite maar heeft een groot effect”. 

Hoe werkt het
Na een melding van bijvoorbeeld een in-

braak of vermist kind wordt door de politie 
een Burgernetactie opgestart. Deelnemers 
krijgen een ingesproken bericht via de (mo-
biele) telefoon of een tekstbericht via SMS 
met het verzoek uit te kijken naar een dui-
delijk omschreven persoon of voertuig. Dit 
kan gewoon vanuit uw eigen woning of plek 
waar u op dat moment bent. Mocht u iets 
opmerken dan kunt u contact opnemen met 
de politie. Zo bent u direct behulpzaam. 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.burgernet.nl  

Help mee aan de veiligheid in uw wijk 


