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Mantelzorgcompliment kan weer worden aangevraagd

In de periode van 1 oktober tot 1 december 
2022 kan het mantelzorgcompliment weer 
worden aangevraagd. 

Ongeveer 5 miljoen mensen van 16 jaar of 
ouder geven mantelzorg. Dit doen zij voor 
bekenden of dierbaren die hulpbehoevend 
zijn. Zorgen voor je naaste is voor veel van hen 
vanzelfsprekend. Maar dit betekent niet dat het 
niet enorm gewaardeerd wordt.

Bent u hulpbehoevend en heeft u iemand die 
u mantelzorg geeft? Bijvoorbeeld een familielid, 
buurvrouw, vriend of iemand anders in uw 
directe omgeving? Dan kunt u voor hem of haar 
een blijk van waardering aanvragen van 200 
euro: het Mantelzorgcompliment!

Hoe kan ik een compliment aanvragen?
De aanvraagperiode loopt van 1 oktober 
tot 1 december 2022. Het Kerkraadse 
Mantelzorgcompliment moet door de hulpvrager 
worden aangevraagd via het ‘Aanvraagformulier 
Mantelzorgcompliment 2022’ kijk voor meer 
informatie op:
https://www.kerkrade.nl/
mantelzorgcompliment-kan-weer-worden-
aangevraagd

Evenement organiseren in 2023? Meld het vóór 1 november! 

Kerkrade heeft een groot aanbod aan 
evenementen. Elk evenement, van klein 
(straatfeest) tot groot (bijvoorbeeld het 
WMC) moet bij de gemeente aangevraagd 
worden. Meestal is er een vergunning nodig. 
Aanvragen kunnen ingediend worden via het 
programma de EvenementAssistent (EA).

Met de EA worden alle ingekomen verzoeken 
behandeld. Alle partijen die moeten adviseren 
over de vergunning, zoals de politie, 
brandweer en de GGD/GHOR, hebben zo 
in één oogopslag alle actuele informatie die 
nodig is om de vergunningsaanvraag te kunnen 
beoordelen. Via de EA wordt de organisatie 
ook op de hoogte gehouden van alle stappen 
in de procedure. 

Reserveer nu een plek op de 
evenementenkalender
De eerste stap bij het aanvragen van een 
evenementenvergunning is het vastleggen 
van de gewenste datum en locatie. Dit is de 
vooraankondiging. Hierin worden een aantal 
basisgegevens van een evenement vastgelegd, 
zoals de tijden van op- en afbouw, beoogde 
aantal toeschouwers ed. 

Als iedereen tijdig zijn plannen indient, kan de 
gemeente een goed overzicht maken van alle 
verzoeken. Zo kunnen we voorkomen dat er 
te veel evenementen op één dag plaatsvinden. 
Het zou jammer zijn als een evenement niet 
het publiek krijgt dat het verdient!

Hoe datum 2023 reserveren?
Reserveer de gewenste datum voor een 
evenement vóór 1 november 2022. Dit kan 

via de EvenementAssistent; deze is te vinden 
via www.regeldit.nl/eadossier 
Iedereen die in 2022 een evenement heeft 
georganiseerd, krijgt van de gemeente een 
brief met alle informatie. 

Iedereen die een vooraankondiging heeft 
gedaan, krijgt zo snel mogelijk bericht of de 
gekozen datum en locatie beschikbaar is. 

Nog vragen?
Zijn er nog vragen over het indienden 
van de vooraankondiging en de 
evenementenkalender? Neem dan contact 
op met Dylan Lemmens, vergunningverlener 
evenementen. 

Hoe kan ik een compliment aanvragen? 
Het Kerkraadse Mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden tussen 1 
oktober en 1 december 2022. Dit kan gedaan worden via het ‘Aanvraagformulier 
Mantelzorgcompliment 2022’, verkrijgbaar bij de balie van het Stadskantoor van 
de gemeente Kerkrade, bij uw huisarts, bij het Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad Limburg of te downloaden via www.kerkrade.nl. Uitbetaling zal 
plaatsvinden in februari 2023.

De mantelzorger 
staat op de datum 
van aanvraag 
geregistreerd als 

mantelzorger bij 
het Steunpunt voor 

Mantelzorgers 
Parkstad Limburg.

Vraag nu uw Mantelzorgcompliment voor 2022 aan! 
Een blijk van waardering voor úw mantelzorger 

Bent u chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend en ontvangt u mantelzorg van bijvoorbeeld uw familie, 
buren of vrienden? U kunt voor hem of haar nu een blijk van waardering van maar liefst € 200,- aanvragen via 
het Mantelzorgcompliment.

Vragen? 
Neem contact op via telefoonnummer 14 045 onder vermelding van Mantelzorgcompliment 
2022 of bel naar Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg via 045 211 40 00. 

Wanneer mag ik een aanvraag indienen?

De mantelzorger is ouder 
dan 18 jaar op de datum 

van aanvraag van 
het Mantelzorg-
compliment.

De mantelzorger 
verleent langer dan 

drie maanden en meer 
dan acht uur per week 

onbetaalde zorg.

De aanvrager dient 
ingeschreven te staan als 

inwoner van de 
gemeente Kerkrade. 

Dit geldt niet voor de 
mantelzorger zelf.
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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
Willemstraat 24 - isoleren en pleisteren 
buitengevel en vervangen bestaande kozijnen
Rolduckerstraat (t.h.v. Gerst, kadastraal 
perceel G3401) - kappen Ailanthus altissima
Berghofstraat (t.h.v. hnr. 93 t/m 127, 
kadastraal perceel P1656) - kappen iep
Boomgaardskuilweg 7 - vergroten bezoekersruimte 
behorende bij Natuurbegraafplaats Eygelshof 
Klein-Nullandstraat (t.h.v. hnr. 1, kadastraal 
perceel F4383) - kappen Fraxinus
Caecilia-Gracht (t.h.v. hnr. 26 & 28, kadastraal 
perceel K2971) - kappen 2 zuiliepen

Churchilllaan 15 - plaatsen erfafscheiding
Directeur van der Mühlenlaan, Directeur Cortenstraat 
en Directeur Geurtsstraat (kadastrale percelen 
G4108, G3692, G3924 en G3928) - kappen 32 
bomen voor beoogde herontwikkeling gebied
Brughofweg 25 - bouwen 
dienstencentrum bij GaiaZOO
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Lindenlaan 25 - realiseren veranda achtergevel
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Lindenlaan 14 - handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening voor realiseren woning en wijzigen raamkozijn
Molenweg 59 - wijzigen kozijnen voorgevel
Steenbergstraat 42 - bouwen distributiecentrum met 
kantoren, plaatsen erfafscheiding, plaatsen reclame, 
aanleggen 9 inritten en plaatsen 6 vlaggenmasten
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Kerkstraat 13 – aanleggen inrit
Steenbergstraat 42 – kappen 138 bomen
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel 
G4895) - kappen 2 dennen
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Herenanstelerweg - afsluiten weg door plaatsing 
van de borden C12 (gesloten voor motorvoertuigen) 
uit bijlage 1 van het RVV 1990 conform de 
situatietekening en plaatsen afklapbaar paaltje
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

Bladkorven in de openbare ruimte

Zoals elk jaar plaatst de gemeente in het najaar 
weer bladkorven in de openbare ruimte. De 
korven worden geplaatst op plekken in de 
wijken waar veel gemeentelijke bomen staan 
en zijn alleen bedoeld voor bladeren. 

De periode waarin de korven worden geplaatst 
kan per locatie verschillen. Het moment 
waarop de bladeren vallen verschilt namelijk 
per boomsoort. De gemeente zorgt dat de 
bladkorven regelmatig worden geleegd en 
dat het bladafval door een verwerkingsbedrijf 
gecomposteerd wordt. De bladkorven zijn 
niet bedoeld voor ander (tuin-)afval zoals 
takken, snoeiafval of GFT. Dit levert namelijk 
problemen op bij het ledigen van de bakken en 
bij de verdere verwerking.   

Als een bladkorf vol is, of in geval van 
vernielingen, kunt u daarvan een melding 
maken bij de gemeente. Dat kan telefonisch (14 
045), per mail (gemeentehuis@kerkrade.nl) of 
via de Buiten Beter App.

Senioren lopen een groter risico slachtoffer te worden van digitale 
criminaliteit, ook wel cybercrime genoemd. Een vorm van criminaliteit die 
tijdens de coronaperiode explosief is gestegen.

Zo zou u bijvoorbeeld een valse e-mail kunnen ontvangen van uw 
‘energieleverancier.’ Met het verzoek uw bankgegevens in te vullen voor 
de teruggave van een bedrag dat u te veel zou hebben betaald aan gas en 
elektriciteit. Eenmaal op de link geklikt, hebben kwaadwillenden toegang tot 
uw bankgegevens of andere persoonlijke informatie. Of u ontvangt een valse 
e-mail met een aankondiging dat een medewerker van uw energieleverancier 
langs komt om de meter uit te lezen. Eenmaal binnen zijn de gevolgen niet 
meer te overzien.  

Wees daarom extra voorzichtig en alert als u een vreemde mail of brief 
ontvangt van bijvoorbeeld uw bank of energieleverancier!   

De komende tijd besteedt de gemeente Kerkrade samen met haar partners 
extra aandacht aan gedigitaliseerde criminaliteit. Dit met als doel om inwoners 
beter weerbaar te maken tegen deze vorm van criminaliteit. Zo besteden we 
later dit jaar aandacht aan cybercrime op Beleef Kerkrade TV en via lokale 
media en onze socials.

De Week van de Veiligheid is gestart met als centraal thema
gedigitaliseerde criminaliteit.


