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Gemeente Kerkrade neemt deel aan beweging Eén tegen eenzaamheid

Wethouder Jongen was op 15 januari deel-
nemer aan de meet-up nationale en lokale 
coalities tegen eenzaamheid in de Ridderzaal 
in Den Haag. De meet-up is onderdeel van het 
actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van 
het ministerie van VWS, waarbij Gemeente 
Kerkrade aangesloten is. Doel van het actie-
programma is de trend van eenzaamheid on-
der ouderen doorbreken.

Tijdens de meet-up troffen 450 vertegenwoor-
digers van gemeenten en deelnemers aan de 
Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar 
om inspiratie op te doen voor de aanpak van 
eenzaamheid. Het ging onder meer over ach-
ter de voordeur komen met huisbezoeken, een 
signaalpunt en vernieuwende activiteiten. 

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 
jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voe-
len. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid se-
rieuze gevolgen kan hebben voor de gezond-
heid, zowel mentaal als fysiek.

Wethouder Jongen (WMO): “Kerkrade in-
vesteert fors in de aanpak van eenzaamheid 

onder haar inwoners. Met het project ‘Een-
zaamheid… een serieus probleem’ heeft de 
gemeente zich de afgelopen twee jaar vooral 
gericht op eenzaamheid onder 65-plussers. 
De komende jaren wil de gemeente zich gaan 
richten op het thema eenzaamheid onder alle 
leeftijdsgroepen. Daarvoor gaan we kijken 
naar wat er al is in Kerkrade en met welke 

aanpak en activiteiten we eenzaamheid onder 
alle inwoners van de gemeente kunnen gaan 
terugdringen.”

Gezamenlijk de trend doorbreken
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 
is 20 maart 2018 gelanceerd door minister 
Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen 126 
gemeenten en 100 landelijke bedrijven en 
maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben 
zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk 
de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch 
dat zoveel organisaties en gemeenten zich er 
samen voor inzetten dat mensen zich minder 
eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzon-
dere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat 
mensen vaker betekenisvol contact hebben. 
Het is nu aan ieder van ons om door te pak-
ken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan 
niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid 
doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Kijk wat jij kunt doen op 
www.eentegeneenzaamheid.nl

U kunt terecht bij vrijwilligers via Impuls.

Heeft u hulp nodig bij uw 
belastingaangifte?

   www.impulskerkrade.nl

Uw aangifte inkomstenbelasting 
een ramp?

Wilt u een afspraak maken?
Dit kan telefonisch op het nummer (06) 55  6056 76 op 
dinsdag- en woensdagochtend 11, 12, 18 en 19 februari 2020 
tussen 9.30 uur en 15.30 uur. Na 19 februari 2020 is dit 
nummer niet meer bereikbaar.

U kunt bij ons terecht als u :
• 55 jaar of ouder bent;
• in Kerkrade woont;
• een maximum bruto 

verzamelinkomen 
tot € 22.700,- 
(alleenstaanden) of tot € 27.500,- 
(gehuwden en fiscaal partners) heeft.

• uw spaartegoeden niet hoger dan 
€30.000,- (alleenstaanden) 
of € 60.000,- (gehuwden en fiscaal 
partners) zijn.

Een team van vrijwilligers helpt u met 
het invullen  van de aangifte 2019!

(alleenstaanden) of tot € 27.500,- 

55 jaar of ouder bent;

B
ela

stingteam Impuls helpt!

Wilt u een afspraak maken?

Dit is een
gratis service!

Dit kan telefonisch op het nummer (06) 55  6056 76 op 

Let op! Ons telefoon-
nummer is gewijzigd!

Ieder jaar wordt rond 27 januari stilgestaan bij de slachtoffers van de 
Holocaust. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernie-
tigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, 
werd bevrijd. 

Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, 
is een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar Daan Roose-
gaarde: Levenslicht.

In Kerkrade hebben we afgelopen dinsdag het levenslicht geplaatst bij 
de Vredeskapel (Hoofdstraat 22). Na mooie en indringende woorden 
van Wim Heijmans en Loek van de Weyer is het levenslicht onthuld 
door jongeren van het Städtische Gymnasium Herzogenrath. Wiel Ha-
mers zorgde daarbij voor de muzikale omlijsting.

Het Levenslicht is tot en met 3 februari in de Vredeskapel in Kerkrade en 
kan tussen 10:00 en 18:00 uur bezocht worden. Het monument is een 
aanvulling op bestaande herdenkingen in het kader van 75 jaar vrijheid.

Holocaust monument 
Levenslicht in Kerkrade

Studioroosegaarde.net
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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

Namens de zeven Parkstadgemeenten teken-
den Stadsregio Parkstad Limburg, negen wo-
ningcorporaties en het regionaal overleg huur-
dersorganisaties (ROH) Parkstad afgelopen 
vrijdag 17 januari 2020 de Regionale Prestatie-
afspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024. 

Hiermee slaan deze  partijen de handen ineen 
om te werken aan de verbetering van de leef-
baarheid en de woonkwaliteit van wijken in de 
regio.

Wethouder Tim Weijers (Kerkrade), voorzitter 
van de Bestuurscommissie Wonen en Herstruc-
turering van de Stadsregio Parkstad Limburg:

“Vanuit de regionale prestatieafspraken werken 
gemeenten en woningcorporaties samen aan 
een stevige lijst projecten die de wijken in Park-
stad moeten versterken. Hierbij wordt bijvoor-
beeld ingezet op de nieuwbouw van kwalitatief 
goede huurwoningen, de aanpak van slecht 
particulier woningbezit en andere investeringen 
in de leefbaarheid. We zijn trots op de goede 
samenwerking en het commitment van alle par-
tijen achter deze regionale afspraken.”

De regionale prestatieafspraken borduren voort 
op de Regionale Woonvisie Parkstad, die in 
2017 is vastgesteld door de gemeenteraden van 
de Parkstadgemeenten. De gezamenlijke aan-

pak die de Stadsregio Parkstad, de gemeenten, 
de corporaties en de huurdersorganisaties heb-
ben afgesproken zorgt voor de slagkracht om 
deze ook te realiseren. Ook vanuit het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties (BZK) wordt met veel interesse gekeken 
naar hoe de samenwerking in de woningmarkt 
in Parkstad zich ontwikkelt, omdat de opgave 
en de wijze waarop hier regionaal wordt sa-
mengewerkt tussen partijen in de woningmarkt 
naar Nederlandse begrippen uniek is.

Het volledige bericht is ook online te lezen op 
onze website onder: Wonen en Leven > Actueel 
> Nieuws

Meerjarige aanpak om de leefbaarheid en woonkwaliteit in de regio Parkstad te verbeteren

Deze informatie is bedoeld om u te attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op 
de overheidswebsite https://zoek.offi cielebe-
kendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
•  Berghofstraat 9 – plaatsen dakkapel voor-

zijde woning
•  Berghofstraat 9 – veranderen bestaande in-

rit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming

Verleende omgevingsvergunningen
•  Diepenbrockstraat 4 – veranderen bestaan-

de inrit
•  Veldhofstraat 131– kappen van 1 moerbei
• Tunnelweg 88 – aanleggen inrit
• Brughofweg 27 – aanleggen waterberging
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Buiten behandeling laten aanvraag
Locht 141 – wijzigen vergunning d.d. 
28.09.1987 t.b.v. het realiseren van drie wo-
ningen
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Ailbertuslaan 79 – verwijderen asbesthouden-
de rookgasafvoer
Willem Alexanderstraat 17 – verwijderen as-
besthoudende teerlaag
Tunnelweg 86 – verwijderen van asbesthou-
dende golfplaten, nokstukken, windveren en 
verontreiniging
Hertogenlaan 58 – verwijderen van asbest-
houdende bitumen
Kremerstraat 89 – verwijderen van asbesthou-
dende vinyltegels en bitumen
Van de Weijerstraat 24 – verwijderen van een 
asbesthoudende rioolbuis

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 vak-
balie Bouwen, Wonen, Leefmilieu.  

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieube-
heer
Hopelerweg 250 – Eagle Simrax B.V., Datum 
melding: 7 mei 2019, Zaaknummer: 2020-
100202

De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- uitbreiden met 2 productie lijnen,  een ul-
trasone reiniging installatie, verplaatsen kan-
toorunits en maken doorgang naar naastgele-
gen bedrijf.
De inrichting valt onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling die op 
de inrichting van toepassing zijn. Voor meer 
informatie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl. of contact opne-
men met de RUD Zuid-Limburg, telefoon: 
+ 31 43 389 78 12.
Geen mogelijkheid van bezwaar of indienen 
zienswijze.

Algemeen verbindende voorschriften
Wijziging opstellingsplan annex vlekkenplan 
warenmarkt Eygelshoven

Algemeen verbinden voorschriften zijn te 
raadplegen via www.overheid.nl onderdeel 
Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal en 
liggen gedurende 6 weken ter inzage bij het 
informatiecentrum in het stadskantoor. 

BEKENDMAKINGEN


