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Corona en vaccineren: praat erover!

Op zaterdag 18 december kregen we in 
Nederland weer een klap te verwerken. 
Net voor de feestdagen gaan we met zijn 
allen in een strenge lockdown.

Heel moeilijk, de rek is er uit, we snak-
ken allemaal naar de ‘gewone’ tijd. Onze 
gedachten gaan uit naar de ondernemers, 
de mensen in de cultuursector en alle an-
deren waarvoor deze lockdown heel heftig 
is. Het is steeds lastiger om mee te blijven 
voelen met anderen, want het is vaak een 
ver-van-mijn-bed-show. Toch roepen we je 
op vol te houden! We kunnen dit samen! 
We denken ook aan alle mensen in de zorg, 
het onderwijs, de politie etcetera: zij bren-
gen elke dag offers in ons belang. En laten 
we de eenzamen in onze samenleving niet 
vergeten!

Met vaccinatie bescherm je jezelf, maar 
vooral ook de mensen om je heen. Dus 
ook als je jong en sterk bent, is vaccinatie 
belangrijk. En zonder booster ben je on-
voldoende beschermd tegen de omikron-
variant. Op sociale media, op tv, radio en in 
de krant word je overspoeld met berichten. 
Er wordt veel nepnieuws verspreid. In dit 
artikel stellen we vragen aan burgemeester 
Petra Dassen-Housen en wethouder Leo 
Jongen van Zorg.

Vraag: Waarom zou ik me laten vaccineren 
of boosteren?
Petra Dassen: “Ik ga niet op de stoel van een 
wetenschapper zitten, ik ben burgemeester. 
Maar ik zie dat in onze stad weerstand is te-
gen vaccineren. Op dit moment heeft 75% 
van de 18- plussers in Kerkrade zich volle-
dig laten vaccineren, tegen 86% landelijk. 
Dat is best een groot verschil. Misschien is 
het angst of stevige twijfel. In dat geval raad 
ik je aan contact te zoeken met een me-
disch deskundige, bijvoorbeeld je huisarts, 
om het gesprek hierover te voeren. In zo’n 
gesprek kun je jouw vragen stellen en kan 
hij of zij je van goede informatie voorzien.”

Vraag: Waar kan ik allemaal terecht? 
Leo Jongen: “Zoals de burgemeester aan-
geeft, kun je terecht bij bijvoorbeeld je huis-
arts. Maar er zijn nog meer plekken waar 
je terecht kunt als je vragen hebt over vac-
cineren of boosteren. Zo is er de Vaccinatie 
Twijfeltelefoon: 088 – 755 57 77, de web-
site overvaccineren.nl en uiteraard kun je 
terecht op de website van de Rijksoverheid. 
Hier staat altijd de juiste info: 
rijksoverheid.nl/corona
Zwangere vrouwen en vrouwen die graag 
zwanger willen worden, twijfelen soms 
over vaccineren of boosteren. Ook voor hen 
geldt: laat je goed informeren, er doen de 
wildste verhalen de rondte. Vraag je huis-
arts, je verloskundige of je gynaecoloog. 
Meer info ook op rijksoverheid.nl/corona > 
Vaccinatie tegen het coronavirus >Werking 
en veiligheid coronavaccin > Zwanger-
schap en coronavaccinatie

Bij de bibliotheek Kerkrade kun je terecht 

voor hulp bij het maken van een vaccinatie-
afspraak en het installeren van de corona-
checkapp (als dat dadelijk weer nodig is na 
versoepeling van de maatregelen): 
bibliotheekkerkrade.nl/
Corona>Corona-apps en websites

Vraag: Heeft u nog een boodschap voor 
ons?
Petra Dassen: “Ik kan me voorstellen dat de 
persconferentie ervoor heeft gezorgd dat we 
nog maar weinig lichtpuntjes zien: de werk-
druk in de zorg is immens, inkomen van 
ondernemers staat onder druk, begrip voor 
elkaar verdwijnt, standpunten verharden en 
we kunnen niet doen wat we altijd gewend 
zijn te doen. Ik roep iedereen op om elkaar 
te blijven steunen. Stuur een kaartje, breng 
een bezoekje, heb oog voor de eenzamen 
in onze mooie stad. En praat met deskun-
digen over vaccineren en boosteren. Ik zie 
in ieder geval uit naar mijn afspraak in de 
Rodahal voor de boosterprik.”

Wethouder Leo Jongen in gesprek met een medewerker van de GGD. Burgemeester Petra 
Dassen sprak met een inwoner die voor de booster kwam. 
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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 donderdag 08.30 - 17.00 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 attenderen 
op bekendmakingen van de gemeente Kerk-
rade die digitaal zijn gepubliceerd op de over-
heidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. 
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Hertogenlaan 29 – plaatsen nieuwe reclame 
uitingen
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergun-
ning
Schaesbergerstraat (kadastraal perceel 
A6298) – realiseren liftschacht
Kaalheidersteenweg 254 – realiseren aan-
bouw
Akerstraat 93 – plaatsen nieuwe kozijnen en 
realiseren woning
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Buiten behandeling laten aanvraag
Gravenweg 32 – verbreden bestaande inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning
Pensionaatstraat 51 – realiseren erker voor-
zijde van de woning
Portbeemden 1 – vervangen van de condensor 
op het dak 
Vredesstraat 13 – aanleggen inrit
Rukkerweg 152 – vervangen bestaande dak-
kapel door dakraam
Tripsstraat 10 – realiseren nieuw kozijn in 
voorgevel, plaatsen airco en vestigen kapsalon
Firenschatstraat 8 – kappen conifeer
Klarenanstelerweg 2 – bouwen bedrijfshal 
voor uitbreiden bestaande bedrijfspand
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Ingekomen sloopmeldingen
Hyacintstraat 54 – verwijderen asbesthou-
dend papier en voegsel
Rimburgerweg 50 – verwijderen stalen dak- 
en gevelplaten

Oude Schachtstraat 22 – verwijderen asbest-
houdende golfplaten en verontreiniging
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

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

Regelgeving Omgevingswet
Adviesrecht van de gemeenteraad in de Om-
gevingswet – vaststelling
Delegatiebesluit omgevingsplan- vaststelling
Verordening op de gemeentelijke adviescom-
missie Ruimtelijke Kwaliteit, Monumenten en 
Cultuurhistorie (RKMC), Kerkrade 2022 - vast-
stelling

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

Overige Regelgeving
Verordening Stimuleringsregeling Parkstad 
Limburg gemeente Kerkrade - vaststelling
Aanwijzingsbesluit economische activiteiten 
van algemeen belang Wet Markt en Overheid 
– vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regelge-
ving Wettenbank lokaal.

Verkiezing Gemeenteraad 2022 
Ondersteuningsverklaringen en dag van de 
kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau 
voor verkiezing van de leden van de raad van 
de gemeente Kerkrade maakt het volgende be-
kend:
1. Van maandag 3 januari 2022 tot en met 
maandag 31 januari 2022 kunnen kiezers on-
dersteuningsverklaringen afleggen bij de afde-
ling burgerzaken aan het adres Markt 33.
2. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandi-
daatstelling voor de verkiezing van de leden 

van de raad van de gemeente Kerkrade plaats-
vinden.
3. Op die dag kunnen bij de afdeling burger-
zaken aan het adres Markt 33, bij het daar 
gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 
17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) 
worden ingeleverd.
4. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kan-
didaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aan-
duiding van de politieke groepering boven een 
kandidatenlijst (model H 3-1)
- machtiging tot het plaatsen van een aandui-
ding, gevormd door samenvoeging van de 
aanduidingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een kandidaten-
lijst. (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een 
kandidatenlijst (model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden 
van de kandidatenlijsten tot een lijstencombi-
natie (model I 10) zijn tot en met de dag van 
de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie 
kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
5. Voor de kandidaatstelling moet een waar-
borgsom van 225,00 euro worden betaald 
door overmaking van dit bedrag op rekening-
nummer NL49BNGH0285004484 ten name 
van de gemeente Kerkrade o.v.v. waarborgsom 
kandidaatstelling en partijnaam, tenzij bij de 
laatstgehouden verkiezing van de leden van 
de raad van de gemeente een of meer zetels 
aan de politieke groepering is/zijn toegekend. 
De waarborgsom moet uiterlijk op 17 januari 
2022 op de rekening staan.

Besluit van het centraal stembureau op het 
verzoek van een politieke groepering tot re-
gistratie van een aanduiding.
Op 22 december 2021 heeft het centraal stem-
bureau voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van Kerkrade besloten de partijnaam ‘Hart 
voor Vrijheid’ in te schrijven in het register van 
aanduidingen van politieke groeperingen. Het 
volledige besluit vindt u op www.kerkrade.nl.

BEKENDMAKINGEN

Nieuwjaarswandeling geannuleerd

Door de onverwachte strenge lockdown kan 
de Nieuwjaarswandeling met traktatie niet 
doorgaan. 

Buiten mogen slechts twee mensen bij elkaar 
komen. Daarmee is het onmogelijk dit te or-
ganiseren. Immers bij een coffee-to-go punt 
komen al snel meerdere mensen bij elkaar.

We willen dit alsnog laten plaatsvinden op 
23 januari als de regels voor de groepsgroot-
te versoepeld zijn. 
We moeten daarvoor de persconferentie van 
14 januari afwachten. Houd onze social me-
diakanalen in de gaten. 
Het college stimuleert het wandelen op 
nieuwjaarsdag, zeker in deze moeilijke tijd. 
Geniet van de dingen die wél kunnen, dit 
geeft steun om ook deze periode weer door 
te komen.

Blijf gezond!


