
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand 

onder verantwoordelijkheid van Team 

Communicatie & Marketing, Domein 

Bestuur.

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

Praat mee over mobiliteit, verkeer en vervoer in Kerkrade 

Het komende jaar gaat Kerkrade aan de slag 
met een nieuw Mobiliteitsplan. 
Met dit plan geven we antwoord op de ver-
schillende thema’s die spelen binnen de  
gemeente op het gebied van mobiliteit. 

Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van 
personen en goederen in een gebied, en het ge-
mak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld 
aan een ritje naar de supermarkt, een dagelijkse 
treinreis naar het werk of een bezoek aan vrien-
den of familie.

Kerkrade goed bereikbaar houden
Het Mobiliteitsplan helpt ons om de plannen 
voor de toekomst vorm te geven en Kerkrade 
voor iedereen goed bereikbaar te houden. 
Denk aan plannen voor het verbeteren van de 
parkeerdruk in het centrum, de verkeersveilig-
heid rondom scholen of het stimuleren van ac-
tievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen. 

Praat mee op zaterdag 14 mei 
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe 
inwoners, bezoekers, ondernemers en andere 
belanghebbenden denken over het onderwerp 
mobiliteit. Vorige maand hebben veel men-
sen al de online enquête ingevuld, bedankt  
daarvoor!

Op zaterdag 14 mei staat de gemeente met een 
infostand op een aantal plaatsen in de gemeen-
te om persoonlijk met u in gesprek te gaan over 
mobiliteit, verkeer en parkeren. 

Wij staan op de volgende plaatsen: 
- Eygelshoven: Zaterdagmarkt van 10:00 tot 

12:00 uur
- Kerkrade-West: Carboonplein van 10:00 tot 

12:00 uur
- Kerkrade Centrum: Markt van 13:00 tot 15:00 

uur

- Bleijerheide: Maria Gorettiplein van 13:00 tot 
15:00 uur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Mobiliteitsplan? 
Of wilt u op een andere manier meeden-
ken over mobiliteit in Kerkrade? Kijk dan op 
kerkrade.nl/mobiliteit voor meer informa-
tie. Of neem contact op met de gemeente 
Kerkrade via telefoonnummer 14 045 of  
gemeentehuis@kerkrade.nl

Ook Jumbo introduceert het Vie-schap

Opnieuw introduceert een 
supermarkt in Kerkrade het 
Vie-schap. Jumbo Kerkrade  
Centrum en Jumbo  
Kerkrade West bieden - in 
navolging van Albert Heijn XL Kerkrade - vanaf 
dinsdag 3 mei gezonde Vie-recepten (maaltij-
den) aan. Steeds vaker werken Vie en haar part-
ners samen aan de gezondheid en vitaliteit van 
de inwoners van Kerkrade en Parkstad.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Supermarktmanager en eigenaar Jos Geraets 
van de twee Jumbo vestigingen: “Wij zoeken 
graag de samenwerking met lokale, maat-
schappelijke projecten die de gezondheid en 
het welbevinden van onze klanten bevorderen. 
Vie is zo’n mooi maatschappelijk project. Een 
initiatief van de gemeente Kerkrade waarbij de 
inwoners van Kerkrade én Parkstad gedurende 
lange tijd worden ondersteund om een betere 
gezondheid te realiseren. En dat door middel 
van bewegen en een betere leefstijl. Goede 
voeding hoort daar natuurlijk ook bij. Door het 
aanbieden van gezonde, betaalbare en smake-
lijke Vie-recepten nemen wij daarin onze ver-
antwoordelijkheid.”

Vie – Leven in beweging
Vie - Leven in beweging is het grootscha-
lige gezondheids- en vitaliteitsproject van de  
gemeente Kerkrade. Doelstelling is het reduce-
ren van de gezondheidsachterstand die Kerkra-
de én Parkstad hebben ten opzichte van de rest 
van Nederland. Dat gebeurt in een veertigtal  
programma’s waarin aandacht is voor  

gezondheid en vitaliteit in brede zin.

Gezonde recepten
In het Vie-schap worden tweewekelijks twee 
smakelijke, makkelijke, betaalbare én vooral 
gezonde recepten aangeboden. Compleet met 
bereidingswijze en boodschappenlijstje. Vie is 
verantwoordelijk voor de samenstelling van de 
recepten. Deze worden duidelijk zicht- en her-
kenbaar in de winkel, met de ingrediënten op 
dezelfde plek, gepresenteerd. De start was dins-
dag 3 mei; tot en met 17 mei wordt Bonenscho-
tel en Broccoli met gesmolten kaas en meergra-
nenrijst aangeboden. Van 18 mei tot en met 31 
mei staat er Omelet met gebakken groenten en 
Chili con carne op het menu. 

Laagdrempelig
Wethouder Huub Wiermans: “Jumbo omarmt 
nu ook al het gedachtegoed van Vie, daar 
zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Steeds 
meer inwoners komen op een laagdrempelige  
manier in aanraking met Vie en zien wat gezon-
de voeding voor hen kan betekenen. Een leef-
stijl verander je niet van vandaag op morgen, 
maar deze Jumbo vestigingen en Albert Heijn 
XL Kerkrade laten de mensen zien dat gezond 
eten tot de mogelijkheden behoort.”

Vie heeft de ambitie om het Vie-schap naar nog 
meer supermarkten uit te breiden. Ook sport-
clubs en tankstations in Kerkrade en Parkstad 
kunnen partner worden en kiezen voor het Vie-
schap.

Wethouder Huub Wiermans (links) van de gemeente Kerkrade en Jos Geraerts van Jumbo voor 
het Vie-schap in de vestiging Jumbo Kerkrade West.
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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.officielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service waar geen 
rechten aan kunnen worden ontleend. De di-
gitale bekendmakingen zijn leidend.

Aanvragen omgevingsvergunning
Wijngracht (kadastraal perceel E6651) - dicht-
zetten bestaande muuropening onder maai-
veld
Kaalheidersteenweg 79 - aanleggen inrit
Bleijerheiderstraat 70 - handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor wijzigen be-
drijfspand naar bestemming ‘wonen’
Kaalheidersteenweg 285 - bouwen aanbouw 
op plek bestaande serre

Bij de Broeders 77 - aanleggen tweede inrit
Kaalheidersteenweg 291 - kappen 6 bomen
Diepenbrockstraat 12 - verbouwen woonhuis 
en uitbreiden terras linkerzijgevel
Bezwaar maken kan pas op moment van be-
sluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning – reguliere 
procedure
Schovetweg 80 - kappen van drie Acer, een 
Larix, een Quercus en een Gleditia
Rolduckerstraat 112 - plaatsen zonnepanelen 
op dak Sporthal Rolduc
Mgr. van Gilsstraat 4 - kappen Acer
Spoorstraat (kadastraal perceel P788) - kappen 
linde
Rukkerweg 140 - bouwen nieuwe garage
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

Week van de Jonge Mantelzorger 2022

Van 1 tot 7 juni 2022 is het de Week van de 
Jonge Mantelzorger. Tijdens deze week zet 
de gemeente Kerkrade jongeren die zorgen 
in het zonnetje. Hiervoor zullen er allerlei 
activiteiten worden georganiseerd.  

Bijna een kwart van alle jongeren in Neder-
land zorgt voor iemand
Veel jongeren groeien op met iemand in 
hun directe omgeving die hulp nodig heeft. 
Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, 
maar ook een grootouder of goede buur. 
Heeft bij jou thuis iemand een ziekte, be-
perking, depressie of verslaving? En maak 
je je daardoor vaak zorgen, of help je thuis 
veel mee door bijvoorbeeld boodschappen 
te doen of te zorgen voor die persoon? Dan 
ben jij een jonge mantelzorger!

Zorgen delen met een vriend, is wat iedere 
jonge mantelzorger verdient
Dat is het thema van de Week van de Jon-
ge Mantelzorger 2022 in Kerkrade. Samen 
met Impuls Kerkrade, het Steunpunt voor 
Mantelzorgers en het Toon Hermans Huis 
organiseert de gemeente Kerkrade verschil-
lende activiteiten. Zoals een uitje naar het 
blotevoetenpad en een workshop graffiti. 
Het volledige programma zal later bekend 
worden gemaakt. 

Jongeren die voor iemand zorgen, piekeren 
vaak over andere zaken dan hun leeftijds-
genoten. Hun vrienden weten vaak niet wat 
het betekent dat ze een jonge mantelzorger 
zijn. Ze snappen bijvoorbeeld niet dat een 
jonge mantelzorger eerder naar huis moet 
dan zij. En dat terwijl het juist heel be-
langrijk is dat jonge mantelzorgers bij hun 
vrienden terecht kunnen. Daarom moedi-
gen we jonge mantelzorgers aan om een 
vriend mee te nemen naar de geplande ac-
tiviteiten. Zo krijgen hun vrienden een beter 
beeld van wat mantelzorg inhoudt.

Ken of ben jij een jongere die zorgt? 
Ben of ken jij een jongere die zorgt? Houd 
dan de website van de gemeente Kerkrade 
in de gaten voor het volledige programma. 

Heb je hulp nodig om de zorg vol te hou-
den? 
• Neem contact op met het WMO-loket 

van de gemeente Kerkrade via het tele-
foonnummer 14 045

• Wil je even contact? Bel dan met 
het Steunpunt voor Mantelzorgers  
045-2114000

• Bel of app met de mantelzorglijn  
030 760 60 55


