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Lintjesregen 2022 Gedecoreerden in het zonnetje 
gezet op Koningsdag

Alle gedecoreerden van 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 
zijn op Koningsdag in het zonnetje gezet tijdens de ontvangst op 
het Raadhuis. 

Stuk voor stuk mensen die zich bovenmatig en belangeloos inzet-
ten voor de Kerkraadse samenleving en al vele jaren een voorbeeld 
vormen voor de gemeenschap. Omdat de jaarlijkse ontvangst de 
afgelopen twee jaar vanwege corona niet kon doorgaan, werd dit 
jaar ook stilgestaan bij iedereen die in die periode een Koninklijke 
Onderscheiding heeft ontvangen.

Ter gelegenheid van Koningsdag ontvingen vier inwoners van Kerk-
rade op dinsdagochtend 26 april een Koninklijke Onderscheiding. 
De onderscheidingen werden thuis en op kantoor uitgereikt door 
burgemeester Petra Dassen-Housen.

Tonny en Huub Huls
Beiden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor de inzet in de 
afgelopen jaren voor pleegkinderen met een geestelijke en/of 
verstandelijke beperking. 

Annie Klein Breteler-Hommen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor de inzet bij KWF Kan-
kerbestrijding, bij Impuls, de bibliotheek, Meander, Parkstad 
Limburg theaters en Ziekensectie Holz. En voor de werkzaam-
heden als ambassadeur van het Kerkraads dialect. 

Dionne Wiertz-Bück
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, voor de inzet bij Roda JC, 
Tennisvereniging TC Kerkrade’54, Wiertz foundation en Canta 
Young.

Gemeente Kerkrade pakt overlast 
eikenprocessierups aan

De komende maanden is 
de harige rups opnieuw 
in eikenbomen te vin-
den. 

De brandharen van de 
rups zorgen voor ir-
ritatie aan huid, ogen 
en luchtwegen. De ge-
meente neemt daarom 
maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. 

Milieuvriendelijke preventie
We bestrijden de rups nog vóór de ontwikkeling van de brandha-
ren. Dit gebeurt door een bespuiting met een biologisch middel 
dat alleen de rups bestrijdt en volledig onschadelijk is voor dier 
en mens.

Melden overlast
Mocht u toch nog last hebben van de eikenprocessierups, dan 
kunt u dit melden bij de gemeente via het telefoonnummer 
14 045 of gemeentehuis@kerkrade.nl  
Daar waar de rupsen overlast geven, worden deze door een 
gespecialiseerd bedrijf weggezogen.
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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.offi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Gulperstraat 1H - realiseren wintertuin op 
dakterras

Wackersstraat 2 – aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning regulier
Willemstraat 15  - plaatsen erfafscheiding
Akerstraat 112 – kappen Cypres
Meuserstraat 211 – verbreden bestaande inrit
Leeuwerikstraat 28 - plaatsen tuinhuis met 
overkapping
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding brandveilig gebruik
Roda J.C. Ring 2T  - bouwwerk brandveilig 
gebruiken voor verblijven van meer dan 50 
personen
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Gemeente Kerkrade zoekt locaties voor laadpalen

Kerkrade krijgt binnenkort 75 nieuwe laad-
palen voor elektrische auto’s. 
We zijn hiervoor op zoek naar passende 
plekken binnen onze gemeente. Hier kun-
nen we uw hulp goed bij gebruiken. 

Vragenlijst
Via een vragenlijst kunt u uw mening 
aan ons doorgeven.  Ga hiervoor naar 
kerkrade.nl/laadpalen of scan de QR-code. 
Invullen van de vragenlijst kan tot en met 19 
mei 2022. We adviseren u bij het invullen 
van de enquête gebruik te maken van een 
tablet of pc (laptop).

De publieke laadpalen zijn bedoeld voor 
mensen die wonen, werken of recreëren in 

de gemeente Kerkrade en geen mogelijkheid 
hebben om op eigen terrein een laadvoor-
ziening te realiseren. 

Groei elektrische auto’s
Er komen in Nederland steeds meer elek-
trische auto’s en dus zijn er meer openbare 
laadpalen nodig. Voor Kerkrade wordt een 
groei verwacht van ongeveer 300 elektri-
sche personenauto’s op dit moment naar on-
geveer 1.000 elektrische personenauto’s in 
2025. In 2035 stijgt dit aantal naar ongeveer 
4.000.

Aanvragen laadpaal
Naast de laadpalen die al geplaatst gaan 
worden, bestaat er voor inwoners ook de 
mogelijkheid om een aanvraag te doen voor 
de aanleg van een publieke laadpaal. Hier-
voor moet u het volgende kunnen aantonen:
1. U bent in het bezit van een elektrische 

auto.
2. U heeft niet de mogelijkheid een laadvoor-

ziening op eigen terrein aan te brengen.
3. Binnen 300 meter loopafstand is geen pu-

blieke laadpaal aanwezig of gepland. 

De gemeente beoordeelt samen met Vat-
tenfall uw aanvraag en samen bekijken zij 
wat dan een geschikte plek voor de nieuwe 
laadpaal is. 

Mobiliteitsplan
Het komende jaar gaat Kerkrade aan de slag 
met een nieuw Mobiliteitsplan. In het Mo-
biliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld 
van hoe de gemeente Kerkrade er in de toe-
komst uitziet op het gebied van verkeer en 
mobiliteit. Wij kunnen hierbij uw hulp goed 
gebruiken. Deze vragenlijst is daar onder-
deel van. Meer weten? 
Ga naar kerkrade.nl/mobiliteit

Bewoners 24 woningen In Park West krijgen sleutel

Op woensdag 20 april ontvingen de toekom-
stige bewoners van de 24 woningen in Park 
West hun sleutel. Met de oplevering van de 
parkwoningen, die zijn verdeeld over twee 
pleintjes van ieder twaalf woningen, is het 
laatste onderdeel van het project West wint 
aan ruimte afgesloten. 

Groene omgeving
Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke 
Ordening): “De toekomstige huurders van 
HEEMwonen komen te wonen op een unieke 

locatie in een groene omgeving. Later dit jaar 
zullen we nog op feestelijke wijze stilstaan 
bij de offi ciële afronding van West wint aan 
ruimte.” 

Levensloopbestendig
De woningen zijn gebouwd in een groene en 
parkachtige omgeving en zijn volledig levens-
loopbestendig. 
De woningen zijn duurzaam gebouwd. Zo 
zijn de woningen voorzien van een warm-
tepomp en wekken zij hun eigen stroom op 

door gebruik te maken van zonnepanelen.  

Een wijk in bloei 
HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de Stads-
regio Parkstad Limburg en de provincie Lim-
burg werken sinds 2011 samen aan de groei 
van Kerkrade-West (West wint aan ruimte). De 
afgelopen jaren is er veel veranderd in West. 
De duurzame buurt ‘De bestaande wijk van 
Morgen' in Kaalheide, Park West met speeltuin 
en ’t Westhoes zijn daar voorbeelden van. 

Het project ‘Kerk-
rade-West’ wordt 
mede mogelijk ge-
maakt door de pro-
vincie Limburg en 
de Stadsregio Park-
stad Limburg.


