
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

Coronanieuws

Nieuwstraat met oud en nieuw

Tijdens de Euroderaad (gezamenlijke raad 
Kerkrade-Herzogenrath) is het verzoek ge-
daan aan de burgemeesters van Kerkrade en 
Herzogenrath om hun inwoners te informe-
ren over de afspraken die er zijn over vuur-
werk in de Nieuwstraat met oud en nieuw.  

Voor de Kerkraadse kant van de straat geldt 
– naar landelijke richtlijn - een eenmalig al-
geheel vuurwerkverbod. De gemeente Her-
zogenrath heeft een verordening opgesteld 
waarin staat dat het meevoeren en afsteken 
van vuurwerk in de Nieuwstraat en directe 
omgeving verboden is. 

Wilt u meer weten over het eenmalig 
vuurwerkverbod in Nederland, ga dan 
naar de pagina van de Rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk

Aandacht voor elkaar

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook 
in het nieuwe jaar blijft het belangrijk  
aandacht voor elkaar te hebben. 

Gelukkig kunnen we veel voor elkaar  
betekenen. Vele mooie initiatieven zijn 
reeds ontstaan.

Hoe geef jij die ander aandacht? Heb 
jij misschien nog ander een idee over 
hoe we aandacht voor elkaar kunnen  
hebben, ook in 2021? Mail je idee dan naar
aandachtvoorelkaar@kerkrade.nl of deel 
jouw ervaringen en ideeën met  
#AandachtVoorElkaar 
#KirchroaVoorElkaar

Grensverkeer 
Nederland – Duitsland

In deze coronatijd gelden er allerlei re-
gels voor het grensverkeer tussen de 
buurlanden Duitsland en Nederland. Dit 
roept vragen op. 

Wilt u weten hoe het precies zit? 
Ga dan naar de website van de Veilig-
heidsregio Zuid-Limburg: 
www.vrzl.nl/nieuws
Hier staan de belangrijkste vragen en ant-
woorden opgesomd. 
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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 
 momenteel:
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 Kerkrade 
die digitaal zijn gepubliceerd op de overheids-
website https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Kleingraverstraat 108 – vergroten gevelopening 
voorgevel
Steenbos (kadastraal perceel F4618) & Voccart-
straat (kadastraal perceel F5502) – kappen 3 
Prunus nadus
Nieuwstraat (kadastraal perceel F4676) – kap-
pen 2 Sorbus aria
Lourdesstraat (kadastraal perceel K3095) – kap-
pen eik
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnin-
gen
Eurenderstraat (kadastraal perceel A5279) -  ge-
bruiken grond als tuin behorende bij naastgele-
gen woning
Vinkerstraat (kadastrale percelen L2093 & 
L2094) - bouwen 2 levensloopbestendige wo-
ningen en aanleggen twee inritten

Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming
Verleende omgevingsvergunning
Pastoor Vaessenstraat (kadastraal perceel 
H2039) - kappen Ginko biloba
Roda J.C. Ring (kadastraal perceel M711) - uit-
breiden Leisure Dome Kerkrade inclusief aan-
leggen en uitbreiden parkeerplaatsen met be-
houd van bufferruimte
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Clemensstraat op de parkeervakken aan over-
zijde ter hoogte van huisnummer 45 - realiseren 
publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen 
Eurenderstraat – instellen trottoirparkeren (aan 
de oneven zijde)
Sint Rochusstraat op parkeervakken naast wo-
ning aan Graverstraat 25 - realiseren publieke 
laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen
Mogelijkheid tot het maken van bezwaar

De stukken liggen ter inzage bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis. In verband met de 
Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en don-
derdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. Een 

afspraak kan gemaakt worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloop-
afval
Ontvangen: 4 december 2020 
‘Dirix Sloopwerken b.v.’ met betrekking tot voor-
nemen om in periode van 15 februari 2021 t/m 
19 februari 2020 met behulp van een mobiele 
breekinstallatie meng- en betonpuin te breken 
aan de Hamstraat-Locht (viaduct) te Kerkrade. 
Het bewerken van het puin zal naar verwachting 
maximaal 3 aaneengesloten werkdagen duren.

Regelgeving
Aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling 
2020-2021 gemeente Kerkrade - vaststelling
Beleidsregel bijzondere bijstand Kerkrade 2021- 
vaststelling
Noodverordening zinkgat Franciscanerstraat 
Kerkrade 2 - vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via 
www.overheid.nl onderdeel Beleid & Regel- 
geving Wettenbank lokaal.

BEKENDMAKINGEN

Inlogfunctie op Nederlandse Identiteitskaart vanaf januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederland-
se identiteitskaart standaard met een inlog-
functie (eNIK) uitgegeven.
Dit betekent dat u met uw nieuwe identi-
teitskaart via de DigiD-app kunt inloggen 
bij de overheid, het onderwijs, zorginstel-
lingen of pensioenfonds.

Als u vanaf maandag 4 januari een iden-
titeitskaart aanvraagt, krijgt u automatisch 
een identiteitskaart met inlogfunctie. Na-
dat u de kaart gekregen heeft, ontvangt u 
binnen vijf werkdagen thuis een brief van  

DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie op 
uw identiteitskaart activeren. 

Maximale bescherming
Inloggen met een vernieuwde identiteits-
kaart geeft maximale bescherming van 
persoonlijke en privacygevoelige gege-
vens. Kijkt u voor meer informatie op  
www.digid.nl 

Uw huidige kaart blijft geldig
Identiteitskaarten die zijn uitgegeven voor 1 
januari 2021 blijven gewoon geldig tot de 

einddatum die op de kaart vermeld staat. 
U hoeft deze dus niet te vervangen. U kunt 
met deze kaart alleen niet inloggen. 

Vraag uw kaart op tijd aan
In verband met de invoering van de  
vernieuwde Nederlandse identiteitskaart 
met inlogfunctie kunnen er geen reisdo-
cumenten (paspoorten en identiteitskaar-
ten) worden aangevraagd op woensdag 30  
december vanaf 15.30 uur en op donder-
dag 31 december.    

Denk mee over aardgasvrij wonen

In de week van 4 janu-
ari ontvangen alle in-
woners van Kerkrade 
een brief waarin de 
gemeente vraagt mee 
te denken over aard-
gasvrij wonen.

In 2030 moeten zeker anderhalf miljoen 
huizen van het gas af zijn. Om deze reden 
verwacht het Rijk van iedere gemeente in 
2021 een ‘Transitievisie Warmte’ – een 
plan waarin we als gemeente beschrijven 

welke buurten we voor 2030 aardgasvrij 
kunnen maken. De gemeente Kerkrade wil 
samen met u bekijken hoe we dit het beste 
vorm kunnen geven.  

Laat van u horen 
In de brief vragen we 5 tot 8 minuten  
van uw tijd om de online vragenlijst  
Monitor Verduurzaming Warmte 
(MoVe2030) in te vullen. Dit kunt u doen via  
www.move2030.nl/meedoen 
Wij stellen u vragen als: gebruikt u aardgas 
in uw huis? Of heeft u een alternatief? Wat 

zou het voor u betekenen als de gaskraan 
dichtgaat? Is uw woning eenvoudig aan te 
passen aan alternatieven? En wat heeft u 
daarvoor nodig? 

Waarom meedenken? 
Uw antwoorden op deze vragen zijn 
voor de gemeente Kerkrade heel waarde-
vol. Deze antwoorden worden namelijk 
gebruikt bij het maken van onze Transi-
tievisie Warmte. Wilt u meer weten over 
de Transitievisie Warmte? Kijk dan op 
www.kerkrade.nl/aardgasvrijwonen

Op dit moment zijn er valse aanslagbiljet-
ten van BsGW in omloop. De aanslagbiljet-
ten zijn geadresseerd aan ‘De bewoners’ en 
heeft midden boven als kop: ‘Alleen samen 
krijgen wij corona onder controle’. 

In het aanslagbiljet wordt u gevraagd om een 
openstaand bedrag over te storten naar een 
bankrekeningnummer. Dit bankrekening-

nummer is niet van BsGW. Trap er niet in 
en maak geen geld over naar dit rekening-
nummer. Twijfelt u over de echtheid van een 
brief?  
Kijk op Mijn BsGW om de status van uw aan-
slagen te bekijken. Hier ziet u welk bedrag u 
nog open heeft staan. 
Ook kunt u telefonisch navraag doen bij 
BsGW via 088-8420 420.

Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.bsgw.nl  > Nieuws.

Let op: valse aanslagbiljetten BsGW in omloop


