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Stadsjournaal

Het is in sommige gevallen geen eenvoudige 
klus: het aanvragen van de CoronaCheck-app of 
het uitprinten van de QR-code. Gemeente Kerk-
rade biedt hulp. 

Wethouder Jongen (Maatschappelijke zorg): 
“Wij bieden hulp aan inwoners van Kerkrade die 
moeite hebben met de CoronaCheck-app of het 
uitprinten van de QR-code. Het is geen eenvou-
dig proces en ook niet iedereen is in het bezit 
van een smartphone, WIFI-verbinding of printer. 
Ook voor deze groep mensen moet het mogelijk 
zijn de QR-code aan te vragen, daarom zetten 
wij op diverse locaties vrijwilligers in.”

Waar kunnen inwoners hulp krijgen? 
Inwoners die graag hulp willen bij het installeren 
van de CoronaCheck-app of bij het opvragen en/
of printen van een papieren QR-code, kunnen 

terecht bij Impuls of bij Bibliotheek Kerkrade. 
Inwoners die liever thuis hulp krijgen, kunnen 
via telefoonnummer 045-5456351 een afspraak 
maken met een vrijwillige ouderenadviseur. 

Hulp van Impuls in ’t Westhoes en ‘t Sjeveme-
thoes
De vrijwilligers van Impuls zijn aanwezig in  
‘t Westhoes op maandag, dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur en in ‘t Sjevemethoes op 
dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur. 

QR-helpdesk van Bibliotheek Kerkrade
Vanaf maandag 27 september a.s. kunnen inwo-
ners voor hulp ook terecht bij de QR-helpdesk 
van Bibliotheek Kerkrade. Hier kan men ook te-
recht voor hulp bij het online inplannen van een 
vaccinatieafspraak. 
De openingstijden van de helpdesk zijn:

Locatie HuB.Kerkrade
Maandag 14.00-16.00 uur
Dinsdag  14.00-16.00 uur
Woensdag  10.00-12.00 uur
Donderdag  14.00-16.00 uur
Donderdagavond  18.30-20.30 uur
Vrijdag   10.00-12.00 uur 
(ook Informatiepunt Digitale Overheid)
Vrijdagavond  18.30-20.30 uur

Locatie Eygelshoven
Dinsdag  16.00-17.00 uur
Vrijdag  17.30-18.30 uur

Belangrijk: Voor het installeren van de Corona-
Check-app en voor het printen van de QR-code 
zijn uw DigiD-inloggegevens nodig. Voor het 
opvragen van de QR-code via de CoronaCheck-
helpdesk is uw Burgerservicenummer nodig. 

Hulp bij installeren CoronaCheck-app of aanvragen en printen van de QR-code

Heeft u nog loden waterleidingen in huis? Laat deze dan verwijderen 

In woningen die vóór 1960 zijn gebouwd, 
kunnen loden waterleidingen liggen. In deze 
leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten 
en zo in het drinkwater komen. Te veel lood 
in drinkwater is niet gezond. Daarom is het 
belangrijk om loden leidingen te vervangen. 

Als u woont in een woning van vóór 1960 
ontvangt u een brief van de gemeente hier-
over. Als u woont in een woning van ná 1960, 
hoeft u zich geen zorgen te maken omdat lo-
den waterleidingen vanaf 1960 verboden zijn. 

Gezondheidsrisico’s 
Uit onderzoek blijkt dat te veel lood in het 
drinkwater slecht voor de gezondheid kan 
zijn. Vooral bij baby’s, jonge kinderen en 
zwangere vrouwen. Te veel lood in het drink-
water kan dan gevolgen hebben voor de 
ontwikkeling van de hersenen en het zenuw-
stelsel. Ook voor oudere kinderen en volwas-
senen kan een te hoge loodinname leiden 
tot hart- en vaataandoeningen en chronische 
nierziekten. 

Hoe herkent u loden leidingen?
De WML heeft alle loden waterleidingen tot 

aan de watermeter in uw huis al vervangen.
U kunt zelf controleren of uw woning nog wa-
terleidingen van lood heeft. Deze leidingen 
zijn grijs van kleur en hebben een onregelma-
tige vorm. Bij het tikken op een loden leiding 
hoor je een doffer geluid dan bij een koperen 
of ijzeren leiding. 
Op www.milieucentraal.nl/lodenleidingen 
staat een filmpje hoe u dit zelf kunt onderzoe-
ken. 

Wie is verantwoordelijk?
Als u eigenaar bent, bent u zelf verantwoor-
delijk voor uw leidingen. Heeft u nog loden 
leidingen? Laat ze dan vervangen, dat is beter 
voor uw gezondheid. Vraag hiervoor een er-
kende installateur, bijvoorbeeld een loodgie-
ter. 
Ook voor huurhuizen geldt dat de huiseige-
naar verantwoordelijk is voor de vervanging. 

Als u uw woning huurt, kunt u aan uw ver-
huurder vragen of hij de loden waterleidingen 
wil vervangen. Wil de verhuurder de leidin-
gen niet vervangen, dan kunt u een beroep 
doen op de huurcommissie of op de rechter. 
De huurcommissie kan uw huur verlagen tot-
dat de leidingen zijn vervangen. 

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de gezondheidsri-
sico’s, het herkennen van loden leidingen 
en het vervangen daarvan of uw rechten als 
huurder? Kijk dan op www.milieucentraal.nl/
lodenleidingen
Ook kunt u informatie vinden op 
www.wml.nl >alles-over-water >drinkwater-
kwaliteit >Loden leidingen in huis? 
Laat ze vervangen! 
www.ggdzl.nl > Burgers > Milieu en Gezond-
heid > Lood

Bent u hulpbehoevend en heeft u iemand 
die u mantelzorg geeft? Bijvoorbeeld een 
familielid, buurvrouw, vriend of iemand 
anders in uw directe omgeving? 
Dan kunt u voor hem of haar een blijk van 
waardering aanvragen van 200 euro: hét 
Mantelzorgcompliment!

De aanvraag dient te worden gedaan in 
de periode 1 oktober tot 1 december 2021 

via het ‘Aanvraagformulier Mantelzorg-
compliment 2021’. Dit formulier is vanaf  
1 oktober te verkrijgen aan de balie van het 
Stadskantoor (Markt 33), in de wachtruimte 
bij de huisarts en bij het Steunpunt voor 
Mantelzorgers. 
U kunt het ook vanaf 1 oktober downloa-
den via kerkrade.nl/mantelzorgcompliment
Uitbetaling van het Mantelzorgcompliment 
zal in februari 2022 plaatsvinden. 

Mantelzorgcompliment 2021
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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

Burgerplein
Maandag t/m woensdag 08.30 t/m 17.00 uur, 
donderdag 08.30 – 19.00 uur 
en vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij werken volledig op afspraak. 
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045 of maak een afspraak 
online via www.kerkrade.nl

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Vakloket Maatschappelijke Zorg
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
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 attende-
ren op bekendmakingen van de gemeente 
Kerkrade die digitaal zijn gepubliceerd op de 
overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Pastoor Theelenstraat 19 – wijzigen pand voor 
vestigen winkel met werkplaats voor herstel 
brocante spullen
Vredesstraat 49 – plaatsen dakkapel voorzijde 
woning
Zonstraat 33 – realiseren constructieve door-
braken in dragende wanden
Grachterstraat 74 – verbreden bestaande inrit
Grachterstraat 127 – plaatsen reclame aan ge-
vel woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ningen
Prinses Irenestraat 17 – plaatsen erfafschei-
ding
Tunnelweg 92 – kappen Robinia pseudoaca-
cia en Betula pendula
Kleingraverstraat 22 – plaatsen carport 
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Parkstraat 1A – wijzigen gebruiksperiode 
in verleende vergunning voor bouwen drie-
baans polyester luchthal
Kerkraderstraat 39A – bouwen schoonheids-
salon voor bestaande garage

Krichelbergsweg 32 – bouwen woning
Bleijerheiderstraat 125 – bouwwerk brandvei-
lig gebruiken voor verschaffen dagverblijf aan 
meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar voor 
realiseren kinderopvang
Rolduckerstraat 45F en 45G – bouwen twee 
woningen, plaatsen erfafscheidingen en aan-
leggen van twee inritten
Pleinstraat 7 & 9 (kadastraal perceel K3059) 
– bouwen twee bungalows, veranderen be-
staande inrit en aanleggen nieuwe inrit
Prinses Margrietstraat 10 – bouwen garage op 
plek bestaande garage
Elbereveldstraat 4A – plaatsen dakkapel voor-
zijde woning
Frans Halsstraat 87 – plaatsen rookgasafvoer 
aan zijgevel woning
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Lodewijkstraat 21 – verbreden bestaande inrit
Laurastraat 52 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Kruisstraat 35 – verwijderen asbesthoudende 
plaatmateriaal
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het 
informatiecentrum in het gemeentehuis. Wij 
verzoeken u hiervoor een afspraak te maken 
door een mail te sturen naar 
gemeentehuis@kerkrade.nl of telefonisch via 
14 045.

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieu-
beheer
Voor: veranderen van een inrichting
Locatie: Plalloy MTD B.V, Mercuriusstraat 2
Datum melding: 6 september 2021 
Zaaknummer: 2021-206821
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- Installeren van een opslagtank voor de opslag 
van vlamvertrager

Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieu-
beheer
Voor: Stichting Meander Groep Zuid Limburg
Locatie: Wijngracht 47 
Datum melding: 6 augustus 2021 
Zaaknummer: 2021-206206  
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- starten woonzorg complex

De inrichtingen vallen onder de werking van 
het Activiteitenbesluit en de ministeriële rege-
ling. Dit betekent dat de inrichting moet vol-
doen aan de voorschriften uit het Activiteiten-
besluit 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
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of 
maken van bezwaar

BEKENDMAKINGEN

Maak kennis met de Meedenkers Kerkrade

Het kan iedereen gebeuren: aanlopen tegen 
een situatie of probleem waar men alleen 
lastig uitkomt. Dat kan gaan over geldza-
ken, opvoeding, zorgaanvragen, onderwijs, 
wonen of werk. Hoe fijn is het dan wanneer 
iemand meedenkt over een oplossing? 

Wist u dat er in Kerkrade onafhankelijke  
cliëntondersteuners zijn, die u kosteloos 
hierbij kunnen helpen? Deze cliëntonder-
steuners noemen wij in Kerkrade vanaf nu 
‘Meedenkers’ omdat dat precies is wat ze 
doen: ze denken met u mee en helpen u om 
uw vragen te verhelderen. Ze kijken samen 
met u naar geschikte oplossingen en regelin-
gen. 
Meedenkers denken vanuit uw belang met 
u mee. Ze zijn onafhankelijk en werken dus 
niet bij de gemeente of bij dienstverleners, 
maar worden ingezet vanuit Meedenkers-
organisaties. 

Feestelijke lancering
Op donderdag 16 september is de naam ‘Mee-
denkers’ officieel bekendgemaakt tijdens 
een feestelijke lancering in de HuB.Kerkrade. 
Hierbij waren de zes Meedenkersorganisaties 
KBO Kerkrade, Stichting Mentorschap  
Limburg, Steunpunt voor Mantelzorgers,  
Cliëntenraad SWI, Impuls en MEE aanwezig.
Wethouder Leo Jongen (Maatschappelijke 
zorg) heeft voor de gelegenheid aan iedere 
Meedenker-organisatie een ingelijste Mee-
denkers-poster uitgereikt, die u binnenkort 
op verschillende plaatsen in Kerkrade kunt 
tegenkomen.

Daarbij sprak de wethouder zijn waardering 
uit voor de belangrijke rol die de Meeden-
kers vervullen: “Voor iemand die er alleen 
even niet uitkomt, kan de hulp van een Mee-
denker nét dat benodigde steuntje in de rug 
zijn om de boel weer op de rit te krijgen. Als 
Meedenker kun je dus echt een groot ver-
schil maken in het leven van mensen.”

Website Meedenkers
Wilt u meer weten over de Meedenkers, wat 
zij precies kunnen betekenen en waar zij te 
vinden zijn? 
Kijk dan op kerkradewijzer.nl/meedenkers

Of kom eind oktober naar één van de Kaf-
fieklatsj bijeenkomsten bij u in het wijkcen-
trum, hier vertellen wij u alles over de Mee-
denkers. 

U bent van harte welkom op: 
- Woensdag 20 oktober 15-17 uur in  

't Sjevemethoes
- Donderdag 21 oktober 15-17 uur in  

het Socio-Project 
- Maandag 25 oktober 18.30-20.30 uur in 

het Patronaat
- Dinsdag 26 oktober 18.30-20.30 uur in  

‘t Westhoes


