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Eerste bewoners Voorterstraat SUPERLOCAL 
tekenen reserveringsovereenkomst 

Op maandag 19 april tekenden de eerste 50 
toekomstige bewoners van de nieuwe flat 
aan de Voorterstraat de reserveringsover-
eenkomst van hun nieuwe woning. Het on-
dertekenen gebeurde op een ludieke wijze, 
geheel coronaproof, met een drive-thru. 

Om in aanmerking te komen voor een wo-
ning in de SUPERLOCAL-buurt hebben 
geïnteresseerden hun motivatie kenbaar 
gemaakt. Na verschillende gesprekken met 
HEEMwonen is er voor de eerste 50 bewo-
ners van de Voorterstraat een woning gere-
serveerd. 

Drive-thru
Elke 10 minuten reed een nieuwe bewoner 
langs om de reserveringsovereenkomst te te-
kenen. Velen van hen kwamen te voet of op 
de fiets, lekker duurzaam dus! De bewoners 
wisten al op welke verdieping hun apparte-
ment ligt. Nu kregen ze ook te zien welk ap-
partement precies voor hen is gereserveerd. 

Nieuwe woning
De verwachting is dat de nieuwe bewoners 
in het voorjaar van 2022 kunnen verhuizen 
naar hun nieuwe woning in de Voorterstraat. 
Later dit jaar worden kijkdagen georgani-
seerd, zodat de nieuwe bewoners een nog 
beter beeld krijgen van hun nieuwe woning. 

15 grondgebonden woningen
De allereerste bewoners van de nieuwe  
SUPERLOCAL-buurt verhuisden begin dit 
jaar al naar één van de 15 levensloopbesten-
dige woningen in het gebied. Zij verwelko-

men straks een hoop nieuwe buren, want in 
de flat komen in totaal 114 woningen. De 
komende weken staan nog ruim 50 gesprek-
ken gepland met geïnteresseerden voor de 
overige woningen in de flat. Een motivatie 
insturen om een woning te bemachtigen 
in de nieuwe buurt kan nog steeds, via  
www.woneninsuperlocal.nl. 
 
In het SUPERLOCAL-project worden zo veel 
mogelijk materialen van voormalige hoog-
bouwflats gebruikt voor de bouw van nieu-
we woningen en de aanleg van de openbare 
ruimte. 

Er komen 129 nieuwe betaalbare huurwo-
ningen, een gemeenschappelijke ruimte 
voor bewoners en omwonenden en een 
waterkringloop die regenwater opvangt en 
zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouw-
project dat in het teken van duurzaamheid 
en bewonersparticipatie staat. Projectpart-
ners zijn: HEEMwonen, Gemeente Kerkrade, 
IBA Parkstad, Dusseldorp Sloop Infra en Mi-
lieutechniek, Jongen Bouwpartners, Stads-
regio Parkstad Limburg, WML, WBL, Zuyd 
Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en 
gemeente Brunssum.
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Lintjesregen Kerkrade 2021

Ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen drie inwoners van Kerkrade op maandagoch-
tend 26 april een Koninklijke Onderscheiding, oftewel een ‘lintje’. 

De onderscheidingen werden in het Raadhuis uitgereikt door burgemeester Petra Dassen-
Housen. 

Op onze website is uitgebreide informatie te vinden over de personen die een Koninklijke 
Onderscheiding hebben ontvangen. Ga hiervoor naar 
www.kerkrade.nl/lintjesregen-2021

De heer C.A.J. (Chris) Lindelauf is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger bij tennisvereniging ATIVU en als (hoofd)
bondsgedelegeerde en Lid Districtswerkgroep Toernooien en Evenementen bij de KNLTB. 
Ook was hij als vrijwilliger jarenlang betrokken bij de organisatie van de Limburgse Ten-
nismasters. Daarnaast is de heer Lindelauf als vrijwilliger verbonden aan basisschool St. 
Ursula, waar hij al twintig jaar vele taken en verantwoordelijkheden heeft.

De heer J.H.J. (Jo) van Duin is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zet zich al sinds 1970 in als vrijwilliger voor de R.K. Parochie H. Joannes de Doper. 
Door de jaren heen heeft hij al verschillende functies uitgevoerd en veel activiteiten geor-
ganiseerd. Als hoogmisacoliet is hij nog steeds iedere zondag actief als steun en toeverlaat 
van de pastoor. 
Naast zijn activiteiten voor de parochie is de heer Van Duin sinds 1990 actief als vrijwil-
liger bij Harmonie St. Caecilia te Eygelshoven.

De heer C.E.J. (Kees) van Veen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Al ruim twintig jaar vervult de heer Van Veen de functie van secretaris bij Fanfare Abdis-
senbosch en zet hij zich op verschillende manieren in voor de vereniging. 
Daarnaast is de heer Van Veen sinds december 2003 vrijwilliger bij Amnesty Internatio-
nal. In 2011 heeft hij de Amnesty-werkgroep Parkstad-Limburg opgericht.
Ook is de heer Van Veen actief als vrijwillig docent bij Huiskamerproject De Residentie.

Activiteiten van HIP@HuB 

Het Historisch Informatie Punt in de  
HuB.Kerkrade biedt u vanaf 26 april weer 
twee nieuwe digitale activiteiten aan.

Allereerst  staat een digitale lezing met het 
thema ‘Kerkrade en de Oranjes’ online,  
waarin assistent-archivaris Diane Smeets-
Habets u  in het kader van Koningsdag via 
diverse foto’s en wetenswaardigheden mee-
neemt langs bezoeken van het koningshuis 
aan Kerkrade sinds 1841. 
Op www.bibliotheekkerkrade.nl kunt u het 
filmpje vinden. 

Daarnaast is er een podcast van het LGOG 
(Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkun-
dig Genootschap) over het project DRAPO 
te beluisteren via www.lgog.nl of spotify.
DRAPO, een project van het Sociaal Histo-
risch Centrum Limburg (SHCL), brengt hui-
dige en historische vaandels van Limburgse 
verenigingen in kaart. Alle vaandels worden 
via de site www.limburgsevaandels.nl op 
een digitale manier tentoongesteld en be-
waard voor het nageslacht.

De Kerkraadse vaandels zijn ook te bekijken 

via www.rodenet.nl  onder de kop ‘Kerk-
raadse Vaandels’. In de podcast vertellen 
deelnemers aan dit project, waaronder de 
gemeente Kerkrade over hun vaandels, maar 
ook over hun drijfveren om aan dit project 
deel te nemen.

Wilt u ook meedoen aan het project  
DRAPO en uw verenigingsvlag of -vaandel 
laten schitteren?
Plaats dan een digitale foto en een beschrij-
ving hiervan op de kleurrijke galerij van 
www.limburgsevaandels.nl

Het Historisch Informatie Punt in de  
HuB.Kerkrade is een samenwerking tus-
sen het gemeentelijk archief en Bibliotheek 
Kerkrade.

Vanwege de coronamaatregelen vervallen 
de reguliere spreekuren van HIP@HuB tot 
nader bericht. Voor vragen kunt u contact 
opnemen via 14 045 contact opnemen of via  
gemeentehuis@kerkrade.nl

De vrouw van de heer Lindelauf speldt de onderscheiding op

De zus van de heer Van Duin speldt de onderscheiding op

De heer Van Veen en zijn zoon
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Programma 
Dodenherdenking 

en Bevrijdingsdag 2021

Ook dit jaar heeft de  
Oranjevereniging Kerkrade 
in verband met in verband 
met het coronavirus een 
alternatief programma 
voor de Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag samen-
gesteld.

Dodenherdenking 4 mei 
2021
Er zal geen Stille Tocht 
plaatsvinden. Belangstel-
lenden kunnen tussen 
10:00 uur en 19:00 uur 
bloemen neerleggen bij 
het Vredesmonument in de 
Hoofdstraat te Kerkrade.

De burgemeesters van Kerkrade en van Herzogenrath zul-
len om 19:00 uur samen met de voorzitters van de Oran-
jeverenigingen van Kerkrade en Herzogenrath, de route 
van de Stille Tocht lopen en bloemen leggen bij het Indië 
Monument, gelegen bij het voormalige Ministerie van De-
fensie gebouw en aansluitend via het Evacuatie Monu-
ment naar het Vredes Monument lopen.

Vanaf 19:30 uur is de Dodenherdenking Kerkrade live 
te volgen. De link van de livestream wordt op 4 mei via 
Facebook aan u bekend gemaakt.

Tijdens de kraslegging ceremonie zullen trompettist René 
Schurer, sopraan Floor Bosman en piper Henrico Lumeij 
hun muzikale medewerking verlenen. Sprekers zijn bur-
gemeester Petra Dassen-Housen, Deken Stef Nevelstein 
en voorzitter van de Oranjevereniging Kerkrade en am-
bassadeur van de Koninklijke Bond van Oranjevereni-
gingen, Hans Schillings. De presentatie is in handen van 
Vivian Lataster.
Zoals in het hele land zal er om 20:00 uur twee minuten 
stilte in acht worden genomen.

Bevrijdingsdag 5 mei 2021
Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag onder het motto ‘vre-
de, vrijheid, verdraagzaamheid en saamhorigheid’, het 
motto van de Kerkraadse Oranjevereniging. In verband 
met de coronamaatregelen zullen er geen buitenactivitei-
ten plaatsvinden. 
Wel zal de Oranjevereniging Kerkrade zal die dag  
'appeltjes van Oranje' gaan uitdelen bij het de gemeen-
telijke Handhaving, het Dekenaat Kerkrade, politie en 
brandweer. Dit als teken van waardering en dankbaarheid 
voor het vele en goede werk dat zij verrichten, in deze 
moeilijke tijden. 

Vlaggen
De Oranjevereniging roept de inwoners van Kerkrade 
op om op 4 en 5 mei 2020 te vlaggen. Dit als teken van 
saamhorigheid. Op 4 mei kan de Nederlandse vlag half-
stok worden gehesen en op 5 mei mag de vlag in top. 
In de loop van het jaar zullen er nog vele activiteiten en 
projecten volgen op initiatief van de Kerkraadse Oranje-
vereniging. Details hierover, zullen op een later tijdstip 
bekend worden gemaakt.

Senioren en veiligheid: maak het oplichters niet te makkelijk

De maand april stond in het teken van 
‘senioren en veiligheid’. Deze campag-
ne is een initiatief van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid en verschil-
lende partners.

Onder de slogan ‘Maak het oplichters 
niet te makkelijk’ besteedt het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid aandacht 
aan verschillende vormen van crimina-
liteit zoals meekijken bij pinnen, bab-
beltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoor-
beeld WhatsApp), phishing, spoofing 

en online veiligheid.

Website met informatie en tips
Op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
vindt u veel informatie over deze vor-
men van criminaliteit. Senioren vinden 
er concrete tips om te voorkomen dat 
ze slachtoffer worden en over wat ze 
moeten doen als het wel gebeurt.

Webinars
Over verschillende vormen van crimi-

naliteit waar senioren slachtoffer van 
kunnen worden, zijn webinars (online 
uitzendingen) gemaakt. 
In elk webinar bespreken deskundigen 
van onder andere de politie en de ou-
derenbonden een specifiek fenomeen 
waar senioren me te maken kunnen 
krijgen. 

Deze webinars zijn gratis te bekijken 
via de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
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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:
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.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Kaalheidersteenweg 205 – vergroten bestaan-
de garage
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Dokter Limpensstraat 13 – legaliseren erfaf-
scheiding
Geen bezwaar mogelijk

Buiten behandeling gelaten omgevingsver-
gunning
Meuserstraat 38 – bouwen aanbouw voor op-
slag 
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Aardaker 14 – verbreden inrit
Klein-Winselerstraat 4 – verbreden inrit

Schouffertsweide 12 – plaatsen dakkapel
Kievitstraat 4 – aanleggen inrit
Abtenlaan 14G26 – tijdelijk (10 jaar) handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening voor 
legaliseren  herstelwerkplaats voor motorvoer-
tuigen
Loysonstraat 3 – realiseren aanbouw
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Graverstraat 121A – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Locht – openstelling spoorbrug  
Nabijheid woning Vroenstraat 103 – aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. In ver-
band met de Coronacrisis dient een afspraak 
gemaakt te worden door een mail te sturen 
naar gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch 
via 14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Van: Autobedrijf Timur
Locatie: Locht 68 C – melding op grond van 
8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Datum melding: 26 maart 2021
Zaaknummer: 2021-202671
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- In gebruik nemen schade- en spuit afdeling.

De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit 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 raad-
plegen via https://www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg,
telefoon: + 31 43 389 78 12
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is 
niet mogelijk.
De hierboven vermelde melding en de daarbij 
behorende stukken liggen ter inzage. 
De melding kan op afspraak worden ingezien.

BEKENDMAKINGEN

Project langer thuis Eygelshoven gaat van start

De gemeente Kerkrade is samen met Zuyd 
Hogeschool het project Langer Thuis in 
Eygelshoven gestart. 

Samen met de inwoners van Eygelshoven wil 
de gemeente Kerkrade bekijken wat er gedaan 
kan worden zodat iedereen zo lang mogelijk 
thuis kan blijven wonen. Zuyd Hogeschool 
ondersteunt bij de aanpak en het onderzoek 
vanuit het lectoraat Ondersteunende Techno-
logie in de Zorg. “De laatste jaren is er steeds 
meer aandacht voor levensloopbestendig 
wonen. Een levensloopbestendige woning 
is geschikt om gedurende alle fases van uw 
leven in te blijven wonen, ook wanneer uw 
huidige omstandigheden veranderen door bij-
voorbeeld kinderen die het huis uit gaan, het 
willen verduurzamen van uw woning, ouder-
dom of een beperking. Levensloopbestendige 
woningen worden steeds populairder, omdat 
mensen ouder worden dan voorheen en min-
der snel in aanmerking komen voor een plek 
in het verpleeg- of verzorgingstehuis. Daarbij 
willen mensen vaak zo lang mogelijk in hun 
eigen huis blijven wonen”, aldus wethouder 
Jongen (Volksgezondheid). 

Lector Ramon Daniels (Zuyd Hogeschool): 
“Levensloopbestendig wonen wordt dus 
steeds belangrijker. Kleine veranderingen in 
de woning kunnen al een groot verschil ma-
ken. Als je toch wilt verduurzamen, waarom 
dan niet meteen je woning ook levensloopbe-
stendig maken?  Bovendien verhoog je met-
een het comfort in de woning. Een win-win 
situatie”.

“Daarom zijn wij als gemeente volop aan de 
slag met dit project. Samen met de woning-
corporaties hebben wij prestatieafspraken 
waarin dit aan de orde komt. Bij nieuwbouw 
wordt hier nu standaard rekening mee ge-
houden”, aldus wethouder Weijers (Wonen/
Volkshuisvesting).

Nieuwe website 
Als onderdeel van het project Langer Thuis 
is er ook een nieuwe website ontwikkeld, te 
vinden op 
www.levensloopbestendigwonenkerkrade.nl 
Het doel van deze website is mensen te in-
formeren over de mogelijkheden rondom het 
levensloopbestendig maken van hun woning. 
Op de nieuwe website kunnen mensen door 
middel van het beantwoorden van een aantal 
vragen toetsen hoe levensloopbestendig hun 
woning is en kan men filmpjes kijken met 
betrekking tot levensloopbestendig wonen. 
Daarnaast kunnen bedrijven die zich bezig-
houden met levensloopbestendig wonen gra-
tis een vermelding op de website aanvragen. 
Zo kunnen woningbezitters deze bedrijven 
snel vinden. 
Als laatste kunnen mensen een adviesgesprek 
aanvragen via de nieuwe website. 

Adviesgesprek 
Inwoners die geïnteresseerd zijn in het levens-
loopbestendig maken van hun woning, kun-
nen gratis en vrijblijvend een adviesgesprek 
aanvragen op de nieuwe website. Het advies-
gesprek zal bestaan uit een fysiek huisbezoek 
van 1,5 uur, waarbij de coronamaatregelen 

natuurlijk in acht zullen worden genomen. In 
deze anderhalf uur zal er worden ingegaan 
op de wensen van de bewoners. Ook zal de 
woning in kaart worden gebracht: ruimtes 
worden opgemeten en er zullen foto’s wor-
den gemaakt. Als laatste wordt er een rapport 
opgemaakt. Mochten de inwoners vervolgens 
geïnteresseerd zijn in de volgende stap, zul-
len zij worden doorverwezen naar de juiste 
instanties. 

Pilot
Momenteel gaat het om een pilot gericht op 
Eygelshoven. Er is gekozen voor deze buurt 
omdat hier een hoog percentage eigen huizen 
bezitters wonen in de leeftijdscategorie 40 – 
70 jaar. Bovendien neemt de grijze druk in dit 
stadsdeel fors toe en is de vergrijzing in de so-
ciale huurwoningen hier lager dan de vergrij-
zing in koopwoningen. De pilot zal duren tot 
31 december 2021. Bij een positief resultaat 
zal er gekeken worden naar de mogelijkhe-
den om de samenwerking met Hogeschool 
Zuyd Hogeschool door te zetten en het pro-
ject over heel Kerkrade te trekken.
Vragen omtrent dit project of levensloopbe-
stendig wonen kunnen via de website gesteld 
worden.


