
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

In verband met het Coronavirus heeft de 
Oranjevereniging Kerkrade besloten om 
voor 4 en 5 mei een alternatief programma 
samen te stellen. De Oranjevereniging roept 
de inwoners van Kerkrade op om op 4 mei 
en op 5 mei 2020 te vlaggen. Dit als teken 
van saamhorigheid. Op 4 mei kan de Neder-
landse vlag halfstok worden gehesen en op 5 
mei mag de vlag in de top.

Op 4 mei herdenken we niet alleen de slacht-
offers van de Tweede Wereldoorlog maar ook 
alle slachtoffers van de coronapandemie. Op 
5 mei vieren we Bevrijdingsdag onder het 
motto ‘vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en 
saamhorigheid’, het motto van de Kerkraadse 
Oranjevereniging.

Programma 4 mei
De gehele dag tot uiterlijk 19.00 uur mogen 
burgers van Kerkrade en instanties, individu-

eel een krans of bloemen leggen bij het Vre-
desmonument in de Hoofdstraat. 

Om gezamenlijk maar op afstand te herden-
ken kunnen de inwoners van Kerkrade en 
Herzogenrath om 19.30 uur thuis een kaarsje 
aansteken. Op dit tijdstip zal eveneens het 
Vredes/Herdenkingsvuur worden ontstoken 
bij de Vredeskapel en –Monument. Daar-
na zullen,  na enkele woorden van Deken 
Nevelstein en burgemeester Petra Dassen-
Housen, de burgemeesters van Kerkrade en 
Herzogenrath een krans leggen. René Schurer 
zal zorgen voor muzikale ondersteuning door 
‘The Last Post’ ten gehore te brengen. 

Om 20.00 uur houden we twee minuten 
stilte. Na de twee minuten stilte zal sopraan 
Floor Bosman het Wilhelmus zingen en 
wordt de ceremonie afgesloten met een dank-
woord door Hans Schillings, voorzitter van de 

 Oranjevereniging Kerkrade en ambassadeur 
van de Koninklijke Bond van Oranjevereni-
gingen. Als laatste zullen dan vanaf 20.10 uur 
alle kerkklokken in Kerkrade en Herzogen-
rath 10 minuten luiden.

De ceremonie zal plaatsvinden zonder pu-
bliek, koor en harmonie orkest. Er zal een 
zeer beperkt aantal mensen tegelijkertijd aan-
wezig zijn. Ook de anderhalve meter afstand 
van elkaar zal in acht worden genomen.

Programma 5 mei
De Oranjevereniging zal op 5 mei bij diverse 
instanties ‘appeltjes van oranje’ uitdelen. Dit 
als teken van dank voor iedereen die in deze 
moeilijke tijden klaar staat om onze samen-
leving te laten functioneren. Op deze manier 
wil de vereniging de diverse instellingen die 
zijn of haar steentje bijdragen een hart onder 
de riem steken.

Beste inwoners,

De gevolgen van het Coronavirus zijn ook voor ons Kerkradenaren merkbaar.

We blijven allemaal zoveel mogelijk binnen, beperken onze sociale contacten en houden ons aan de maatregelen als we toch naar 
buiten moeten. 

Verhalen over families die een dierbare verloren hebben zonder afscheid te kunnen nemen bereiken ons helaas steeds vaker. Maar 
ook van inwoners die genezen en nu starten aan een revalidatietraject. Vele ouderen zijn eenzaam thuis of in het verpleeghuis nu er 
geen bezoek komt. Ondernemers vragen zich af hoe het verder moet. Het is zwaar op vele fronten. 
 
Het is moeilijk maar samen moeten we volhouden! Als gezamenlijke raadsfracties willen we onze inwoners een hart onder de riem 
steken in deze moeilijke tijd. We zijn dankbaar voor alle hardwerkende mensen in de zorg en andere vitale beroepen. En vooral ook 
dankbaar voor onze inwoners die elkaar op zo’n mooie manier bijstaan in deze tijd.
 
#sterktekirchroa

Gemeenteraad Kerkrade

Alternatief programma Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Op maandag 4 en dinsdag 5 mei zijn alle gemeentelijke kantoren gesloten.

De burgerlijke stand is op maandag 4 mei aanstaande enkel geopend tussen 09.00 en 10.00 uur voor aangifte van overlijden en geboorte.

De crisisdienst Jeugdhulp Zuid-Limburg is 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 043-60 45 777.

Gemeente gesloten op 4 en 5 mei 



www.kerkrade.nl

Veel mensen hebben door de Coronacrisis financiële problemen. Heeft 
u schulden of andere geldproblemen? Kredietbank Limburg kan helpen! 
Bel op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur naar 088-101 99 99 of mail 
naar info@kredietbanklimburg.nl 
Lees ook de actuele nieuwsbrief van de kredietbank hiernaast.

Schuldproblematiek? 
Kredietbank Limburg kan helpen! 

Woont u in 
Kerkrade, Maastricht of Sittard-Geleen?
En wilt u hulp bij inkomsten en uitgaven
of hulp bij het oplossen van schulden
of kunt u bij de gewone bank geen lening krijgen?

Bel ons dan! 088 – 101 99 99

Onze medewerkers staan u graag op werkdagen 
tussen 9:00 en 16:00 uur te woord.
Of mail naar info@kredietbanklimburg.nl 

Woont u in Brunssum?
Dan kunt u CMWW bereiken via telefoonnummer 
088 455 45 00
• Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 Uur
• Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Of per email: info@cmww.nl 

Woont u in gebiedsdeel Onderbanken?
Dan kunt u CMWW bereiken via telefoonnummer 
088 455 25 90
• Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 Uur
• Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Of per email: info@cmww.nl 

Woont u in Landgraaf?
Dan kunt u Welsun bereiken via telefoonnummer 
045 532 36 36
Van maandag t/m vrijdag van 08.30-12:30 uur en 
13:00-17.00 uur. 
Of per email: info@welsun.nl 

Woont u in Heerlen?
Dan kunt u Team Schuldhulpverlening van de 
gemeente Heerlen bereiken via telefoonnummer 
045 560 45 66
Of digitaal via www.heerlen.nl  

Nieuwsbrief Corona
april 2020

Hulp bij geldzorgen

Het zijn aparte tijden. Sommige mensen verliezen hun 
baan, zelfstandigen raken zonder werk en het kan zo 
maar zijn dat het geld opraakt. Ga niet meteen geld 
lenen! Zoek hulp bij je gemeente voor ondersteuning 
bij het kunnen rondkomen. Als je al geld tekort 
kwam en al in de schulden bent geraakt, dan kunnen 
wij je helpen. We doen dat graag voor je. In deze 
nieuwsbrief krijg je informatie waar je naar toe kunt 
voor hulp of ondersteuning.

Ondanks de Corona crisis gaat onze hulp gewoon 
door. Als het kan telefonisch of digitaal en als het niet 
anders kan op afspraak. 

Ons advies is: Wacht niet te lang met het vragen 
van hulp bij problemen met schulden. Als je niets 
doet, dan worden de schulden alleen maar groter. De 
problemen stapelen zich dan vaak op. Wacht niet en 
kom in actie. 

Laat jezelf helpen en neem contact met ons op. Door 
schulden lukt het je vaak niet om vooruit te kijken. 
Gun jezelf weer vooruitzicht.

Bel ons, mail ons, doe iets, maar laat het niet liggen!

nieuwsbrief Corona
in samenwerking met Nibud

Trek aan de noodrem!
Kunt u door schulden uw boete niet betalen? 
Dan kunt u vanaf nu een adempauze krijgen zonder 
dat de boete hoger wordt omdat u niet kunt betalen. 

Aanvraag uitstel
Vraag hiervoor bij het Centraal Justitieel Incasso- 
bureau (CJIB) voor (maximaal 4 maanden) uitstel 
van betaling aan. Zij zetten dan de invordering 
tijdelijk stil en er komen geen nieuwe verhogingen 
bij. 

U kunt ook Kredietbank Limburg (KBL) om hulp 
vragen dit voor u te regelen. 

Schulden oplossen
Als u uitstel heeft gekregen, kunt u deze adempauze 
gebruiken om het probleem echt aan te gaan 
pakken.

Meldt het uitstel dan bij de gemeente of bij KBL om 
aan te geven dat u hulp wilt bij het oplossen van 
uw schulden. 

Als we alle schulden dan inzichtelijk hebben ge-
maakt, kunnen we regelen dat de boete in termijnen 
wordt afbetaald. 

Kortom laat de boetes niet liggen en voorkom dat ze 
alleen maar oplopen. 

Vraag om hulp, schroom niet! 

Stappenplan Grip op Geld na inkomensdaling
Voor wie door de coronacrisis plotseling veel minder 
inkomen heeft, liggen geldproblemen op de loer. 
Probeer overzicht te houden en tijdig te reageren 
op de nieuwe situatie. Het Nibud stappenplan geeft 
handvatten. Kijk op: www.nibud.nl/consumenten/
stappenplan-geldzorgen-door-coronacrisis

Recht op financiële hulpregelingen?
Voor huishoudens en ondernemingen die in geld-
problemen komen door de coronacrisis, is er een 
pakket steunmaatregelen vanuit de overheid. Voor 
de belangrijkste regelingen kijk op: www.nibud.
nl/special/geldwijzer-corona/noodregelingen-geld-
wijzer-corona

Maak een maandbegroting
Krijg snel overzicht door inkomsten en uitgaven op 
een rij te zetten. 
Kijk op: www.nibud.nl/beroepsmatig/een-maand-
begroting-maken

Kijk waarop u kunt besparen
Welke uitgaven kunt u snel verminderen? Maak een 
bespaarplan. Kijk op: www.nibud.nl/consumenten/
bespaarplan

Als u (tijdelijk) niet kunt betalen
Kunt u door een snel verminderd inkomen bepaalde 
rekeningen niet meer betalen? Wacht dan niet af 
tot u herinneringen of aanmaningen krijgt, maar 
onderneem snel actie. Door zelf contact op te nemen 
kunt u boetes en grotere geldproblemen voorkomen. 
Bel of stuur een mail naar de betreffende organi-
satie. Gebruik daarbij eventueel de voorbeeldbrief 
van het Nibud. Kijk op: www.nibud.nl/consumenten/
als-u-tijdelijk-niet-kunt-betalen 
 

A Markt 1a, 6161 GE Geleen
P Postbus 1183, 6160 BD Geleen 
T 088-101 9999
I www.kredietbanklimburg.nl

 Grip op geld 
 in tijden van corona

Voor veel huishoudens heeft de coronacrisis grote 
financiële gevolgen. Het Nibud helpt u met tips en 
hulpmiddelen om grip op uw geld te houden, én 
informatie over hulpregelingen.

In de folder Kerncijfers 2019 worden de recente ontwikkelingen op het 
terrein van bevolking, woonruimte, economie, onderwijs en sociale ze-
kerheid in gemeente Kerkrade beschreven. De vermelde cijfers over het 
jaar 2019, dan wel naar de stand op 31 december 2019, zijn veelal 
voorlopig vastgesteld.

Deze folder is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum in het 
stadskantoor en bij de vestigingen van de Bibliotheek Kerkrade. 
Ook zijn de gegevens op www.kerkrade.nl beschikbaar via het the-
ma ‘Wonen en Leven’ en vervolgens bij het onderwerp ‘Over Kerk-
rade’ klikken op de button ‘Kerncijfers’.

Voor meer informatie kunt u mailen  
gemeentehuis@kerkrade.nl of bellen naar 14 045.

Kerncijfers 2019
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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

Let op: Tijdelijk zijn onze openingstijden 
aangepast.

De telefonische bereikbaarheid is 
 momenteel:
maandag tot en met donderdag: 8.30 - 
17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.00 uur. 

Openingstijden stadskantoor (op afspraak)
Ma-vrij: 8.30 - 12.00 uur
Zaterdag en zondag: Gesloten

Een afspraak maken is momenteel alleen 
telefonisch mogelijk.

De studiezaal van het gemeentelijk archief 
is tot 1 juni 2020 gesloten.

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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite https://zoek.officielebekend-
makingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Bleijerheiderstraat 1 – kappen 2 bomen
Locht 31  - plaatsen nieuwe voorzetgevels
Vroenstraat 14 – kappen boom
Prinses Margrietstraat 32 – realiseren aan-
bouw voor uitbreiden badkamer
Niersprinkstraat 8 – wijzigen reeds verleende 
vergunning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Intrekken aanvragen omgevingsvergunning
Niersprinkstraat 56 – realiseren 2 appartemen-
ten
Bezwaar is niet mogelijk

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Gladiolenstraat  - bouwen 27 woningen en 
aanleggen inritten
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Berghofstraat 9 – verbreden bestaande inrit
Bleijerheiderstraat 1 – kappen 2 bomen
Conventuelenstraat 10 – kappen 2 dennenbo-
men 
Kosterbeemden 150 – realiseren constructieve 
wijziging 
Markt 18a en 18b – veranderen gevelopenin-
gen in de voorgevel
St. Pieterstraat 74 – kappen 6 dennenbomen
Ursulastraat - bouwen 15 woningen project 
SUPERLOCAL
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Van rechtswege verleende omgevingsvergun-
ning
Kaalheidersteenweg 142a – legaliseren bijbe-
horend bouwwerk
Kerkradersteenweg 5 – handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor verhuur en 
verkoop van decoratie en meubilair
Steenbergstraat 5 – vergroten pand en revita-
liseren gevel
Mogelijkheid tot indienen bezwaar

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Gladiolenstraat 216 – Beer Eigentijdse Meu-
belmaker BV. Datum melding: 26 maart 2020. 
Zaaknummer: 2020-202357.
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
-  De oprichting van een inrichting voor de ver-
koop, ontwerp en realisatie van o.a. meubels, 
interieuronderdelen en keukens.
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 raadplegen via 
https://www.aimonline.nl. of contact opnemen 
met de RUD Zuid-Limburg, via telefoonnum-
mer 043 - 389 78 12.
Geen mogelijkheid van bezwaar of indienen 
zienswijze.

Vanwege de Corona-crisis is het tot nader be-
richt niet mogelijk om de stukken te komen in-
zien in het gemeentehuis. U kunt telefonisch 
of per mail aan gemeentehuis@kerkrade.nl ver-
zoeken om toezending van de stukken

BEKENDMAKINGEN

Zonnepanelen aanschaffen via de gemeente Kerkrade? 
Een aantrekkelijk aanbod!

Bijna 1000 huishoudens met een eigen wo-
ning in Kerkrade hebben de afgelopen twee 
jaar  zonnepanelen aangeschaft via de ge-
meente Kerkrade. Een groot succes! Maar 
het project nadert zijn einde. Van de bijna 8 
miljoen euro budget die de gemeente Kerk-
rade ter beschikking heeft gesteld, is nog 
minder dan 1 miljoen euro beschikbaar. 

Verduurzamen en geld besparen!
U kunt de zonnepanelen via de gemeente 
Kerkrade aanschaffen. U bent dan verzekerd 
van een goede zonnepaneleninstallatie en 
verduurzaamt zo uw woning. Geen zorgen 
voor een periode van 15 jaar omdat de ge-
meente Kerkrade de garantie geeft! U wordt 
zo dus veel mogelijk ontzorgd. Er wordt nog 
steeds geïnstalleerd, weliswaar met extra 
veiligheidsvoorschriften in verband met het 
coronavirus.

Wethouder Dion Schneider (Economische 
zaken en Duurzaamheid): “Veel aantrek-
kelijker kan het niet worden. Geen uitzoek-
werk voor de deelnemer, de installatie wordt 
eenvoudig gefinancierd door een gunstige 
gemeentelijke lening van 15 jaar. In 1 keer 
betalen of extra aflossen kan en de BTW-te-
ruggave wordt voor u geregeld. Tot slot: deel-
nemers besparen ook geld. Want al wordt 
de salderingsregeling vanaf 2023, in 10 jaar 
tijd stapsgewijs afgebouwd, het investeren in 
zonnepanelen blijft financieel aantrekkelijk.”

Aanmelden voor een vrijblijvende offerte 
is eenvoudig. Ga hiervoor naar de website  
www.zonnepanelenprojectparkstad.nl. Op 
deze website kunt u ook de voorwaarden en 
uitgebreide informatie vinden. 
Informatie over de salderingsregeling kunt u 
vinden via  

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/
zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/ 
salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

Wie kan meedoen?
Alle particuliere woningeigenaren (ook met 
een smalle beurs), maar ook bedrijven en 
(sport-)verenigingen met een eigen pand en 
een kleinverbruikersaansluiting van maxi-
maal 3×80 ampère. 

Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de 
gemeente Kerkrade gebruikt voor het promo-
ten van duurzaamheid in de stad. De meeste 
mensen denken bij duurzaamheid aan het 
milieu, maar dat is zeker niet alles! Het blijft 
echter niet bij promoten van duurzaamheid; 
het doel is dat onze inwoners in hun dage-
lijks leven rekening houden met duurzaam-
heid! Rond het thema voert de gemeente 

allerlei projecten uit en door middel van 
een special in het Stadsjournaal, artikelen,   
www.kerkrade.nl, sociale media en onze 
Duurzaamheidswagen informeren we de 
inwoners over deze projecten en geven we 
tips over duurzaamheid. Tevens laten we 
zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied 
van duurzaamheid. Succesverhalen delen we 
graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of 
organisatie leuke of inspirerende voorbeelden 
heeft, laat het ons weten. Meer informatie op  
www.kerkrade.nl, via duurzaam@kerkrade.nl 
of tijdens kantooruren via telefoonnummer 
14 045. 


