
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

SUPERLOCAL – Super Circular Estate rondt Europese subsidie af 
in internationaal digitaal congres

Het project SUPERLOCAL-Super Circular 
Estate in Bleijerheide, Kerkrade, ontving in 
2017 een Europese subsidie vanuit de Urban 
Innovative Actions (UIA) van 4,7 miljoen 
euro voor het experimenteren met het her-
gebruik van materialen. 

Materiaal uit de flats die werden afgebroken, 
is gebruikt voor de bouw van nieuwe wonin-
gen en de aanleg van wegen in de openbare 
ruimte. Delen werden uit appartementen 
van de flat gehesen en hiermee werden het  
expogebouw en de drie proefwoningen gere-
aliseerd. Ook werd van het beton uit de flat 
nieuw beton gemaakt. Heel duurzaam dus. 

“Internationaal is heel veel interesse voor de 
experimenten die in Kerkrade zijn gedaan. 
Daarom is alles heel nauwkeurig opgeschre-
ven en dit kan weer worden gebruikt door 
anderen. Er zit het idee achter dat in de toe-
komst materialen voor bijvoorbeeld het bou-
wen van huizen, schaars worden. Dus is het 
hergebruiken van materiaal zeer belangrijk”, 
aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke 
Ordening/Openbare Ruimte).   

Op 24 en 25 maart werd een internatio-
naal digitaal congres gehouden ‘Crossing  

Boundaries’ waarbij de afronding van de 
UIA-subsidie in de middag van 24 maart 
plaats vond. 240 mensen uit zo’n 20 landen 
sloten aan en konden luisteren naar de les-
sen die de partners van SUPERLOCAL - Super  
Circular Estate hebben geleerd tijdens de ex-
perimenten. Wethouder Weijers: “Zelf heb 
ik ook deelgenomen aan de gesprekken tij-
dens die middag en kan zeggen dat we veel 

hebben bereikt in Kerkrade samen met alle 
partners. Uiteraard gaan we in het gebied ge-
woon verder, maar de afronding van de UIA-
subsidie is een eerste belangrijke stap.”

In het SUPERLOCAL-project worden zo 
veel mogelijk materialen van voormalige 
hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van 
nieuwe woningen en de aanleg van de 
openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe be-
taalbare huurwoningen, een gemeenschap-
pelijke ruimte voor bewoners en omwonen-
den en een waterkringloop die regenwater 
opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een cir-
culair bouwproject dat in het teken van duur-
zaamheid en bewonersparticipatie staat. Pro-
jectpartners zijn: HEEMWonen, Gemeente 
Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbe-
drijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, 
WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd 
Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en 
gemeente Brunssum.

Meer informatie via www.superlocal.eu
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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 overheidswebsite 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Torenstraat (kadastraal perceel N453) – realiseren 
3 appartementen
Kerkvoetpad (kadastraal perceel G4314) – bou-
wen woning
Kampstraat 147 – aanleggen inrit
Churchilllaan 1 – vervangen en verhogen plat dak 

Kaalheidersteenweg 268 – aanleggen inrit
Haanraderstraat 28 – vergroten woning, bouwen 
garage voor bestaande garage en verbreden be-
staande inrit
Strijthagenweg 38 – aanleggen inrit
Laurentiusstraat 50 – plaatsen dakkapel achter-
zijde woning en geheel vervangen dakkapel en 
plaatsen tweede dakkapel voorzijde woning
Juliastraat 8 – renoveren woonhuis, vernieuwen 
dak en verbouwen carport tot garage
Kaalheidersteenweg 266 – aanleggen inrit
Heistraat 103 – vergroten woning
Pierre Zeijenstraat 1 – vergroten berging
Langheckweg 2 – wijzigen bestaande handelsre-
clame
Eurenderstraat 28 – handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor vestigen Bed & Breakfast
Marktstraat 51 – plaatsen handelsreclame 
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G4690) – 
bouwen woning
Nico Ploumstraat 12 – handelen in strijd met re-
gels ruimtelijke ordening voor tijdelijk (5 jaar) ves-
tigen buurtpunt
Bezwaar maken kan pas op moment van besluit-
vorming 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Schepenenstraat 2 & 4 (gebouw C) en Schepenen-
straat 6 & 8 (gebouw D) – bouwwerk brandveilig 

gebruiken voor verschaffen nachtverblijf aan meer 
dan 10 personen in het kader van verzorging – 
voornemen tot verlenen vergunning
Mogelijkheid tot indienen zienswijze

Verleende omgevingsvergunning
Drievogelstraat 14 – plaatsen dakkapel en realise-
ren bed and breakfast
Voorterstraat (kadastraal perceel F5616) – realise-
ren tweelaags parkeerdek
Tunnelweg 86 – tijdelijk (60 maanden) plaatsen 
woonunit
Kaalheidersteenweg 31 – realiseren kachelpijp aan 
nieuw te bouwen aanbouw
Deken van Ormelingenstraat 25 – kappen berk
Maar 16 - plaatsen voorzetwand (voor gedeelte be-
staande voorgevel) en plaatsen carport
Veldhofstraat 142 – kappen berk
Esdoornstraat (kadastraal perceel G2298) – kap-
pen kastanje
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Abtenlaan 54 – aanleggen inrit
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Viaducten Toupsbergstraat en Kaffebergsweg - in-
stellen van een gewichtsbeperking door het plaat-
sen van borden C20 (8 ton) en C21 (30 ton) van 
bijlage 1 uit het RVV 1990
Mogelijkheid tot maken bezwaar
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. In verband 
met de Coronacrisis is dit geopend op dinsdag en 
donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Een afspraak kan gemaakt worden door een mail te 
sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Grisenstraat 5, Enexis Netbeheer B.V – melding op 
grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Datum melding: 11 maart 2021
Zaaknummer: 2021-202260
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- vervangen gasstation

Herenanstelerweg 5, Lanckohragri – melding op 
grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: het veranderen van een inrichting
Datum melding: 13 maart 2021
Zaaknummer: 2021-203304
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
- uitbreiden met een loods voor de opslag van hooi 
en stro

Albert Thijsstraat 14, – Maik's Hotrod Garage - 
melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: het oprichten van een inrichting
Datum melding: 2 november 2020
Zaaknummer: 2020-206673
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
Repareren en onderhouden van Motorvoertuigen

De inrichtingen vallen onder de werking van het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit 
betekent dat de inrichtingen moeten voldoen aan 
de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
ministeriële regeling die op de inrichting van toe-
passing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-
loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Een zienswijze indienen of bezwaar maken is niet 
mogelijk.
Informatie: RUD Zuid-Limburg
telefoon: + 31 43 389 78 12

Regelgeving
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
2021 gemeente Kerkrade– vaststelling
Verordening werkgeverscommissie Kerkrade 
2021- vaststelling
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeen-
teraad aan de werkgeverscommissie - vaststelling
Delegatiebesluit bevoegdheden tot het vaststellen 
van lokale arbeidsvoorwaardelijke regelingen door 
het college voor de griffie en delegatie van rechts-
positionele aangelegenheden aan de burgemeester 
van 27 november 2002 - intrekking

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

BEKENDMAKINGEN

Gemeente gesloten 
tijdens het paasweekend

In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag zijn alle ge-
meentelijke kantoren op vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021  
gesloten.

De vakbalie burgerlijke stand van afdeling Burgerplein is op zaterdag 
3 april 2021 geopend van 09.00 tot 10.00 uur, dit is uitsluitend voor 
aangifte van geboorte en overlijden.

Online regelen
Wist u dat u veel zaken ook zelf online kunt regelen? 
Ga hiervoor naar onze website www.kerkrade.nl/onlineregelen

Eén tegen eenzaamheid


