
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau
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gemeentelijke aangelegenheden.
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gemeentehuis@kerkrade.nl.
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Aanpak Rolduckerveld voorbeeld in Nederland

De aanpak van Rolduckerveld is een voor-
beeld in Nederland. Dit blijkt uit de brief 
die de demissionaire ministers Ollongren en 
Schouten hebben geschreven aan de Twee-
de Kamer in het kader van de zogenaamde 
Regio Deal. 

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Orde-
ning/Volkshuisvesting/Openbare Ruimte): 
“De komende jaren wordt de wijk Rolduc-
kerveld klaar gemaakt voor de toekomst 
door het afbreken en deels terugbouwen van 
woningen, het opnieuw inrichten van de 
openbare ruimte en het ondersteunen van 
de mensen in de buurt. We kijken naar wat 
een buurt nodig heeft en passen ons plan 
daarop aan.

Ook betrekken we de buurt hierbij. Lande-
lijk wordt nu gezien dat we op de goede weg 
zijn en dat is ook te danken aan de goede 
samenwerking met onze partners in het pro-
ject.” 

Wat houdt de Regio Deal in? 
De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s 
in Nederland versterken. Dit kan met onder 
meer betere scholing, opleiding en meer 
werk voor de inwoners. Rijk en regio ma-
ken over deze plannen afspraken in de Re-
gio Deals. Er zijn in het land 14 Regio Deals 
waar de Regio Deal Parkstad Limburg één 
van is. In totaal krijgt Parkstad 40 miljoen 
van het Rijk. Hiervan is 5,5 miljoen euro 
bestemd voor Rolduckerveld. Passend bij 
de Regio Deal werken partijen in Rolduc-
kerveld aan acties om de buurtbewoners te 
steunen bij dingen waar zij misschien nog 
hulp bij nodig hebben. Er wordt geïnves-
teerd in onderwijs, gezondheidszorg en het 
verbeteren van werkgelegenheid. 

Aan de slag in Rolduckerveld
De gemeente Kerkrade, woningcorporaties 
HEEMwonen en Wonen Zuid en Provincie 
Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn 
in 2019 gestart met de aanpak van het ge-

deelte van Rolduckerveld tussen de Ailber-
tuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De 
komende jaren worden woningen gesloopt 
en nieuw gebouwd. De nieuwe woningen 
worden zeer energiezuinig en duurzaam, 
zodat de energielasten voor mensen laag 
zijn. Ook de openbare ruimte zoals wegen 
en groen wordt geheel vernieuwd. Hiervoor 
is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk.
Meer info via www.rijksoverheid.nl en 
www.parkstad-limburg.nl

Commissievergaderingen februari 2021
Binnenkort vinden er diverse commissiever-
gaderingen en raadsvergaderingen plaats. 
Vanwege de coronacrisis zullen de vergade-
ringen digitaal plaatsvinden en dus nog niet 
voor publiek toegankelijk zijn. 

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 1 februari 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal
Commissiegriffi er: de heer D. Franssen, be-
reikbaar via het algemene telefoonnummer 
14 045

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 2 februari 2021; 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 3 februari 2021; 19.00 uur
Locatie: digitaal

Commissiegriffi er: mevrouw B. Vermeersch-
Dortants, bereikbaar via het algemene tele-
foonnummer 14 045

De commissievergaderingen zijn live te vol-
gen 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 uur

www.kerkrade.nl

Deze informatie is bedoeld om u te attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
van Ederenstraat 8 – uitbreiden woning
van Ederenstraat 6 – uitbreiden woning
Schouffertsweide 12 – plaatsen dakkapel
Pastoor Schijnsstraat 17 – kappen boom
Heyendallaan 82 – kappen Amerikaanse eik
Maarstraat 18 – bouwen garage
Torenstraat (kadastraal perceel N453) – ver-
bouwen 3 appartementen
Bleijerheiderstraat 125 – bouwwerk brandvei-
lig gebruiken voor verschaffen dagverblijf aan 

meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar in 
het kader van realiseren kinderopvang
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Kaffebergsweg (kadastraal perceel A6021) –
bouwen woning
Plein 14 – vestigen kapperszaak
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Heiveldstraat 72A – bouwen aanbouw
Kleingraverstraat 22 – realiseren carport
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Beukenbosweg 18 – uitbreiden woning
Carboonplein 1 – vervangen geldautomaat en 
bijbehorende handelsreclame
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Akkerheide 90 – aanleg gereserveerde gehan-
dicaptenparkeerplaats in nabijheid woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Wegwerkzaamheden Waubacherweg vanaf 1 februari

Vanaf maandag 1 februari 2021 werkt de ge-
meente Kerkrade aan de reconstructie van 
de Waubacherweg. De werkzaamheden zul-
len in totaal ongeveer vijf maanden duren, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Tijdens deze vijf maanden wordt de Waub-
acherweg over de hele lengte aangepast en 
opnieuw ingericht. Met als uitzondering de 
kruising met de Gravenweg, deze zal pas op 
een later moment worden aangepakt. 

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden in verschillende 
fases achter elkaar uitgevoerd, volgens on-
derstaande volgorde: 
• Gedeelte vanaf de Gravenweg tot aan Rim-

burgerweg 
• Rotonde Rimburgerweg 
• Gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Veld-

hofstraat 
• Gedeelte vanaf de gemeentegrens Land-

graaf tot aan de kruising met de Graven-
weg 

Wij zullen u telkens voor de start van elke 

fase informeren over de geldende omleidin-
gen. 

Omleidingen tijdens de eerste fase
Tijdens de werkzaamheden aan het gedeelte 
vanaf de Gravenweg tot aan de Rimburger-
weg (eerste fase) worden de volgende omlei-
dingen aangegeven: 
• Het verkeer van en naar de Rimburgerweg 

en centrum Eygelshoven wordt omgeleid 
via de Nieuwenhagerweg. 

• Het verkeer uit de richting centrum Eygels-
hoven/Rimburgerweg naar de Gravenweg/
Landgraaf wordt omgeleid via de Kenne-
dylaan. 

• Het verkeer uit de richting Gravenweg/ 
Landgraaf naar de Rimburgerweg /cen-
trum Eygelshoven wordt omgeleid via de 
Churchilllaan.

• Op de Kennedylaan en de Churchilllaan 
zal tijdelijk éénrichtingsverkeer gelden. 

Deze eerste fase zal ongeveer vijf weken du-
ren.

Bushaltes tijdens de werkzaamheden
Tijdens de gehele periode van de werkzaam-
heden aan de Waubacherweg zullen beide 
bushaltes op de Waubacherweg buiten 
dienst genomen worden. De bussen zullen 
hier tijdelijk niet stoppen.
Op de Nieuwenhagerweg bij het treinsta-
tion zullen twee tijdelijke bushaltes ingericht 
worden om de haltes op de Waubacherweg 
te vervangen.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u tijdens kantoor-
tijden bellen met 14 045. U kunt ook mailen 
naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Eerste kennis making met ‘Baas van Morgen’ op 28 januari 2021

Wat gebeurt er als kinderen voor één dag  
de top van het Nederlandse bedrijfsleven 
overnemen?
Op 10 juni 2021 gaan wij als gemeente 
Kerkrade hier achter komen, want dan staat 
onze burgemeester haar stoel voor een dag 
af aan de ‘Baas van Morgen’. Een eerste 
digitale kennismaking tussen de beide ‘ba-
zen’ staat gepland op donderdag 28 januari 
2021.

JINC vindt dat ieder kind een eerlijke kans 
op de arbeidsmarkt verdient. Dat lijkt van-
zelfsprekend, maar is dat niet. Want wie op-
groeit in een wijk met sociaal-economische 
achterstand heeft helaas nog altijd minder 
kans om het ver te schoppen op de arbeids-
markt. Hoe slim hij of zij ook is. 

Om deze ongelijkheid tegen te gaan, orga-
niseert JINC een tiental projecten, waarvan 
‘JINC Baas van Morgen’ het feestelijke hoog-
tepunt is. De gemeente Kerkrade steunt dit 
initiatief en werkt graag mee aan dit project.

Op 10 juni 2021 zal onze burgemeester 
daarom voor één dag haar stoel afstaan aan 
een leerlinge van het VMBO Holz. Deze 
leerlinge, Jessie Hodge, zal die dag werken 
aan een concreet en echt vraagstuk binnen 
de gemeente rondom het thema ‘Gelijke 

kansen op de werkvloer’ en koppelt haar be-
vindingen hierover terug.

Burgemeester Dassen: “Ik verheug me erop 
deze ‘Baas van Morgen’ alvast digitaal te 
ontmoeten.
Ook in Kerkrade groeien veel kinderen op in 
wijken met een sociaal economische achter-
stand. Ieder kind heeft talent en ieder kind 
moet kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 

Graag wil ik op 10 juni Jessie kennis laten 
maken met mijn werk als burgemeester. Ik 
ben benieuwd naar de frisse en ontwapende 
eerlijkheid, een perspectief vanuit de jeugd, 
de nieuwe inzichten die dit jonge talent ons 
zal gaan geven rondom dit thema.” 


