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Bezwaar op afwijzing Het Martin Buber niet toegekend;
Kerkrade dient nieuwe aanvraag in

Het bezwaar van de gemeente Kerkrade bij de 
minister van Onderwijs op de afwijzing van 
2021 om te mogen starten met Het Martin 
Buber (HMB) is afgewezen. Dat betekent 
dat HMB níet kan starten in augustus 2023. 
De gemeente Kerkrade is teleurgesteld, 
maar geeft niet op. Op maandag 31 oktober 
heeft de gemeente een nieuwe aanvraag 
ingediend bij het ministerie van Onderwijs. 

Dankbaar
Wij zijn alle inwoners van Kerkrade die 
ons gesteund hebben dankbaar voor hun 
vertrouwen en geduld. Dankzij hun bijdrage 
zijn wij erin geslaagd 660 ouderverklaringen 
te verzamelen voor Het Martin Buber. Met een 
druk op de knop heeft wethouder Jo Schlangen 
(Onderwijs) deze ouderverklaringen in het 
bijzijn van Frank Ramakers (projectleider) 
en Bert Schroën (kwartiermaker) samen met 
de nieuwe aanvraag voor Het Martin Buber 
naar Den Haag gestuurd. Hiermee is de 
formele aanvraag voor volwaardig openbaar 
voortgezet onderwijs in Kerkrade ingediend 
bij het Ministerie van Onderwijs. 

Nieuwe aanvraag
Bij een positief advies op deze nieuwe 
aanvraag kan Het Martin Buber vanaf 

augustus 2024 de schoolpoort openen.
Uiterlijk op 1 juni verneemt de gemeente 
Kerkrade of de tweede aanvraag wordt 

goedgekeurd. Voor meer informatie:
www.hetmartinbuber.nl 

Op 16 november vindt de maandelijkse 
raadsvergadering plaats in de raadzaal 
van het Raadhuis, Markt 1. Wilt u deze 
vergadering bijwonen, dan is dat uiteraard 
mogelijk. De vergadering begint om 19.00 
uur. 
U kunt plaatsnemen op de publiekstribune, 
achter in de raadzaal. 
De raadsvergadering is ook via livestream te 
volgen of terug te kijken via de website 
www.gemeenteraadkerkrade.nl

Agenda
Op de agenda staan deze maand een zestal 
ontwerpbesluiten, waaronder de sloop en 
herontwikkeling van d’r Pool, het aan de 
openbaarheid onttrekken van een niet actief 
bewaakte overweg aan de Meuserstraat, 
visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 
(beleid voor het plaatsen van laadpalen voor 
elektrische auto’s) en een ontwerpbesluit 
over de vaststelling van het Visiedocument 
Burgerpartici¬patie, waarin de gemeente de 
ambitie verwoordt voor het vergroten van de 
betrokkenheid van de inwoners van Kerkrade.

De actuele agenda met bijbehorende stukken 
voor de raadsvergadering is eveneens online 
te vinden via www.gemeenteraadkerkrade.nl 

Raadsvergadering

In Nederland zoeken we manieren om 
duurzaam en zonder aardgas te wonen. Alle 
gemeenten bekijken samen met deskundigen, 
energiebedrijven, woningcorporaties en 
natuurlijk met hun inwoners hoe dat het 
beste kan.

Vul de enquête in en denk mee!
Tussen 31 oktober en 13 november krijgt u 
een uitnodiging voor het invullen van een 
vragenlijst. We willen graag weten hoe u denkt 
over energiezuinig en aardgasvrij wonen. De 
vragenlijst helpt ons daarbij. Er worden vragen 
gesteld als ‘Hoe energiezuinig is uw woning 
al?’, ‘Wilt u uw woning energiezuinig (laten) 
maken?’ en ‘Welke rol zou de gemeente 
hierbij moeten innemen, volgens u?’. Uw 
antwoorden zijn voor ons heel waardevol. 

Het resultaat gebruiken we bij het maken van 
de Transitievisie Warmte 2.0.

De vragenlijst kunt u invullen via de link:
https://enquete.toponderzoek.com/
energiekerkrade
Geen computer of internet? Bel dan op 
werkdagen tussen 9:00 en 16:30 naar Invior 
via telefoonnummer 085 486 0110. U kunt 
de vragenlijst dan samen met een van de 
medewerkers telefonisch invullen of een 
papieren vragenlijst aanvragen.

Wilt u meer weten over de transitievisie 
warmte?
Ga dan naar onze website
kerkrade.nl/transitievisie-warmte-aardgasvrij-
wonen 

Inwoners van Kerkrade denken mee over
aardgasvrij wonen. Vult u de vragenlijst in?
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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 van 9.00 uur – 
16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 
19.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 
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.offi cielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De digitale 
bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Eldorado 5, 7 & 9 - wijzigen verleende 
omgevingsvergunning locatie Einderstraat, kadastraal 
perceel E4245 (zaaknummer 2022,001229, d.d. 
19.08.2022) voor het bouwen van 21 starterswoningen 
en 8 patiowoningen (d.d. 09.09.2022)
Klein-Nullandstraat 27 - vergroten bestaande woning 
en toevoegen woning in kelder (d.d. 12.09.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Nullanderstraat 123 - bouwen tweelaagse aanbouw 
achterzijde woning (d.d. 24.10.2022)
Kapelweg 54 - wijzigen voorgevel en realiseren 

dakopbouw (d.d. 02.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 81 - handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor wijzigen winkelruimte in 
woning
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Teutelebroekstraat 20 (kadastrale percelen G4130, 
G4131 en G4895) - bouwen woning (24.10.2022)
Zonstraat 15 & 17 (kadastraal perceel G711) - bouwen 2 
woningen voor sociale verhuur (d.d. 24.10.2022)
Maarstraat 43 - realiseren dakkapel aan voor- en 
achterzijde woning (24.10.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Toupsbergstraat (kadastraal perceel G2942) - kappen 3 
Acer (31.10.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Nabijheid woning Giessenstraat 104 - aanleg 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (02.11.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloop afval
Steenbergstraat 42 (nabij Grisenstraat) - melding 
Sloop en Grondwerken M. Heezen B.V., met betrekking 
tot het voornemen om in de periode tussen week 
46-2022 en week 7-2023 met behulp van een mobiele 
breekinstallatie mengpuin te breken. Het bewerken van 
het puin zal ca. 10 werkdagen duren.
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

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

BEKENDMAKINGEN

Torenstraat dicht van 7 tot en met 18 november
door plaatsen tunnel onder spoor

De Torenstraat in Eygelshoven is van maandag 
7 november tot en met vrijdag 18 november 
afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt 
met borden omgeleid. 

De Torenstraat gaat dicht omdat ProRail en 
Strukton dan verder werken aan het sluiten 
van de onbeveiligde overweg. De overweg is 
al weggehaald en het pad naar de overweg is 
afgesloten. Nu gaat Strukton op de plaats van 
het overpad een tunnel bouwen. Dit wordt een 
voetgangerstunnel naar het wandelgebied in 
het Schouffertsbos. 

Het aanleggen van de tunnel duurt tot 18 
november. Als de tunnel er ligt, moet deze nog 
verder afgemaakt worden. Dit duurt tot eind 
december 2022. Hierna kunnen voetgangers 
de nieuwe tunnel gebruiken.

Tot en met eind december kunt u het spoor 
niet oversteken bij de Torenstraat
Tot die tijd kunt u het beste gebruik maken van 
de onderdoorgang bij de Waubacherweg bij 
station Eygelshoven Markt.

Omleiding verkeer van 7 tot en met 18 
november
Het verkeer vanaf knooppunt Hopel 
kan omrijden via de Roderlandbaan-St.
Pieterstraat-Eygelshovergracht-Kerkraderstraat-
Veldhofstraat. 

Fietspad Torenstraat tussen 18 november en 
eind december (soms) afgesloten
Dit doen we zodat het verder afmaken van de 
tunnel veilig kan gebeuren. Fietsers kunnen 
dan omrijden via de Laurastraat-Spechtstraat-
Kanariestraat.

Actuele informatie vindt u in Melvin
Een overzicht van actuele werkzaamheden, 
wegafsluitingen en omleidingen vindt u in het 

meldingssysteem voor wegverkeergegevens 
Melvin via kerkrade.nl/wegwerkzaamheden

Kerkrade in cijfers 2021
Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2021’ 
is verschenen en ligt ter inzage bij het 
Informatiecentrum in het Stadskantoor en alle 
vestigingen van de Bibliotheek in Kerkrade. 
Het boekje is een bundeling van recente cijfers 
over de gemeente Kerkrade.

Ook is het boekje voor € 4,95 te koop bij de 
centrale balie van de afdeling Burgerplein. Bij 
verzending per post worden de portokosten 
meegerekend. Digitaal kan het naslagwerk 
worden bekeken op de website kerkrade.nl via 

de link https://www.kerkrade.nl/kerncijfers  

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling 
van diverse maatschappelijke thema’s over een 
langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. 
Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar 
door het sturen van een e-mail aan het adres 
gemeentehuis@kerkrade.nl. Via dit e-mailadres 
kan, voor zover mogelijk bijv. statistische 
informatie op wijk- en buurtniveau beschikbaar 
gesteld worden.

Kennisgeving ontwerp-saneringsprogramma Wegverkeerslawaai
Industriestraat Kerkrade

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Kerkrade maken bekend dat m.i.v. 10 november 
2022 het ontwerp-saneringsprogramma 
Industriestraat met bijbehorende stukken, 
gedurende zes weken ter inzage ligt. De woningen 
uit het Ontwerp-saneringsprogramma vallen, 
vanwege de geluidsbelasting van wegverkeer uit 
het peiljaar 1986, onder de saneringsregeling van 
de Wet geluidhinder.

Na defi nitieve vaststelling van het sane-
ringsprogramma gaat de gemeente een verzoek 
indienen bij het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat om voor 72 woningen een ten hoogste 

toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en de 
geluidmaatregelen vast te stellen. 

Isolatie
Afhankelijk van de bestaande isolatie van de ge-
vel komen de saneringswoningen na onderzoek 
al dan niet in aanmerking voor extra gevelisolatie 
met overheidssteun, zodat een goed akoestisch 
binnenklimaat wordt bereikt. Maatregelen aan 
woningen worden getroffen in overleg met en 
alleen na toestemming van de eigenaar en bewoner.

Saneringsprogramma inzien
Het Ontwerp saneringsprogramma kan na afspraak 

worden ingezien op werkdagen gedurende de 
openingstijden van het stadskantoor. Voor het 
maken van een afspraak kunt u contact opnemen 
met de heer P. van de Wall via telefoonnummer 14 
045.
Tot 22 december 2022 kunnen belanghebbenden 
schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 
Ontwerp-saneringsprogramma naar voren brengen 
bij Burgemeester en wethouders, Postbus 600, 
6460 AP Kerkrade.
Wilt u mondeling een zienswijze naar voren 
brengen, dan kunt u een afspraak maken via 
telefoonnummer 14 045. Dit nummer kunt u ook 
bellen voor verdere informatie over dit onderwerp. 


