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Officiële opening Pastor Knubbenplein

Op zondagochtend 26 juni is naast de 
Sint-Martinuskerk in Spekholzerheide het  
‘Pastor Knubbenplein’ officieel geopend.
Het plein is op verzoek van buurtbewoners 
vernoemd naar pastor Bert Knubben (1939-
2020) vanwege zijn grote betekenis voor 
de mensen in Kerkrade-West. Het plein ligt  
tegenover het huis waar hij woonde.

Over Pastor Knubben
Pastor Knubben was maatschappelijk zeer 

betrokken. Zijn leven stond in dienst van de 
kerk, maar vooral van de medemens. Jaren-
lang heeft hij zich ingezet voor de geloofs-
gemeenschap van de parochies in Kerkrade-
West en daarbuiten. Daarbij heeft hij een 
hechte band gecreëerd binnen de geloofs-
gemeenschap en de leefgemeenschap van 
Kerkrade-West.
In 2016 ontving hij voor zijn verdiensten 
de Gouden Erepenning van de gemeente  
Kerkrade.

Onthulling van het straatnaambord
Wethouder John Roland (Wijk- 
wethouder West) opende samen met de zus  
van pastor Knubben het plein. Zij deden dat 
door het onthullen van het straatnaambord. 
Bij de onthulling waren familieleden van  
pastor Knubben, pastoor Frank Sweer van  
de parochie St. Martinus Spekholzerheide 
en de verenigingen van Kerkrade West  
aanwezig.

Wil jij (weer) meedoen 
in de samenleving?

Rookmelders zijn 
vanaf 1 juli 2022 

wettelijk verplicht op  
iedere verdieping in huis.

Meer informatie: 
https://bit.ly/3NiIDpK
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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

Wijkpunten en wijkteams

De wijkpunten zijn bereikbaar.

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  
  (vervalt per 15 juni)

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16
 
Spreekuur sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 09:00 - 12:00 uur

Spreekuur maatschappelijk werk
- dinsdag 12.30 - 14.00 uur

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

Wijkteam Oost / Bleijerheide e.o.
Kantoor in Patronaat; spreekuren
tijdelijk: Nico Ploumstraat 8.

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 
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend.   
De digitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Mercuriusstraat 9 - slopen op grond van ruimte-
lijke regels voor slopen pand
Willem-Sophiaplein 2 - aanleggen inrit
Tunnelweg 86 - vervangen 2 bestaande tennis-
banen door 4 padelbanen met verlichting
Bergeikstraat 49 - kappen boom
Pleinstraat 18 - plaatsen geluidsisolerende 
schutting
St. Hubertuslaan 70 - kappen 2 bomen
Pricksteenweg (kadastraal perceel F3631) - 
aanleggen inrit
Bezwaar maken kan pas op moment van be-

sluitvorming
 
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Mercuriusstraat 9 - slopen op grond van ruimte-
lijke regels voor slopen pand
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Buiten behandeling laten aanvraag
Franckstraat 35 - wijzigen bestemming van 
woonfunctie naar inloopfunctie/buurthuis
Gulperstraat 1G - plaatsen overkapping voor 
realiseren overdekt balkon
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verleende omgevingsvergunning - reguliere 
procedure
Parkstraat 1A - kleurwijziging onderrand lucht-
hal
Gulikstraat 52 - aanleggen inrit
Veldhofstraat 28 - kappen den
Meuserstraat 211 - kappen 9 dennen
Oranjestraat 5 - plaatsen zonnepanelen

Begoniastraat 15 - verbouwen kapsalon tot ap-
partement
Haanraderweg 9 - plaatsen carport
Wimmersstraat 54 - kappen den
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Verkeersbesluit
Nabijheid woning Gladiolenstraat 153 -  aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar
 
Evenementenvergunning
Closing Event West Wint Ruimte op 22 juli, lo-
catie groengebied achter Westhoes
Palooza Festival op 23 juli, locatie vv Chevre-
mont aan de Kaffebergsweg 4
 
Bovenstaande stukken liggen ter inzage bij het in-
formatiecentrum in het gemeentehuis. Wij verzoe-
ken u hiervoor een afspraak te maken door een 
mail te sturen naar gemeentehuis@kerkrade.nl of 
telefonisch via 14 045.

BEKENDMAKINGEN

Informatie WMC 2022

Van 7 juli tot en met 31 juli 2022 vindt het 
vierjaarlijks evenement WMC 2022 plaats 
in Kerkrade. Zoals gebruikelijk vindt het 
evenement plaats op verschillende plekken 
in onze stad. Dit kan overlast veroorzaken 
voor omwonenden. We zetten voor u de 
locaties, de planning, de bereikbaarheid 
van de gemeente, de eindtijden en de 
geluidsniveaus op een rijtje.

Locaties
Het WMC zal op de volgende locatie 
plaatsvinden:
1. Kerkplein;
2. Markt;
3. Niersprinkstraat, Hoofdstraat en Hinger 

Herjods Ruk;
4. Theaterplein;
5. Europaplein;
6. Stadspark: WMC Village;
7. Parkstad Limburg Stadion: mars-, 

marsparade- en showwedstrijden;
8. Parkstad Limburg Stadion P1: WMC House.

Planning
De opbouw van het evenement op de 
bovenstaande locaties is begonnen op 
maandag 27 juni 2022 om 08.00 uur. 
De openingsparade van het WMC is op 
donderdag 7 juli van 17:00 uur tot 19:00 
uur. Van donderdag 7 juli tot en met zondag 
31 juli 2022 zal het gebruikelijke openbare 
evenement op de Markt plaatsvinden.
Van zaterdag 23 juli tot en met zondag 
24 juli 2022 en vrijdag 29 juli tot en met 
zondag 31 juli 2022 zijn er wedstrijden in 
het Parkstad Limburg Stadion. De afbouw 
van bovenstaande locaties wordt uiterlijk 
op zondag 7 augustus 2022 om 23.59 uur 
afgerond.

Eindtijden en geluid
Voor het WMC 2022 is, net als voor 
andere edities, een bijzonder beleidskader 
vastgesteld. In dit kader zijn de eindtijden 
en het geluidsniveau per locatie vastgesteld. 
Dit overzicht kunt u terug vinden op 

de website van de gemeente Kerkrade:  
www.kerkrade.nl/informatie-wmc

Verkeersmaatregelen
De verkeersmaatregelen worden via onze 
social media bekend gemaakt. U kunt 
Gemeente Kerkrade volgen via Facebook, 
LinkedIn en Twitter.

Bereikbaarheid gemeente
De gemeente is bij vragen of klachten 
bereikbaar tijdens de evenementenuren op 
telefoonnummer 045-5676348. Wanneer u 
buiten die tijden een melding wil maken 
kunt u de politie bereiken via 0900-8844. 
Bij acute onraad of spoed belt u uiteraard 
het noodnummer 112. 

Heeft u nog vragen over het evenement 
In aanloop naar het evenement kunt u 
contact opnemen met Linda Weening  
06-28299229.


