
Deze informatie is bedoeld om u te attenderen op be-
kendmakingen 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 bekendmakin-
gen zijn leidend.

Verleende omgevingsvergunning
Spekhofstraat (kadastrale percelen K1902 & K1903) - 
plaatsen erfafscheiding en realiseren grondkering of dam-
wand voor egaliseren terrein
Roda J.C. Ring 4 - plaatsen horeca unit op parkeerterrein 
ter vervanging inpandige horeca
Meesstraat 7 - plaatsen zonnepanelen op dak woning 
(Rijksmonument)
Roda J.C. Ring 4 - realiseren verhuurcentrum op parkeer-
terrein
Kerkraderstraat 53 - verbreden inrit
Leeuwerikstraat 12 - aanleggen inrit en kappen boom
Patronaatstraat 72 - handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening voor bestaand woonhuis gedeeltelijk 
gebruiken als Bed & Breakfast
Hertogenlaan (kadastraal perceel G3301) - kappen 3 
bomen en verplaatsen boom
Teutelebroekstraat (kadastraal perceel G4893) - aanleg-
gen inrit
Steenbergstraat 42 - bouwen distributiecentrum
Parkstraat 1A - kleurwijziging onderrand luchthal
Chevremontstraat (naast hnr. 3, kadastraal perceel 
G1977) - kappen esdoorn
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Steenbergstraat 42 - bouwen distributiecentrum
Geen bezwaar mogelijk

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Spekhofstraat (kadastrale percelen K1902 & K1903) - 
plaatsen erfafscheiding en realiseren grondkering of dam-
wand voor egaliseren terrein
Achterschouffert 6 - kappen 9 bomen
Roda J.C. Ring 4 - plaatsen horeca unit op parkeerterrein 
ter vervanging inpandige horeca
Meesstraat 7 - plaatsen zonnepanelen op dak woning 
(Rijksmonument)

Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
Veldkuilstraat 23 - plaatsen dakkapel voor- en achterzijde 
woning, uitbreiden bestaande woning, bouwen nieuwe 
garage en plaatsen erfafscheiding
Callistusstraat 29 - wijzigen bestaand garagedak in za-
deldak en handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning voor legaliseren overkapping en bijgebouw achter 
garage
Mogelijkheid tot maken bezwaar

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: Eagle Simrax B.V. 
Locatie: Hopelerweg 250  
Datum melding: 23 maart 2022
Zaaknummer: 2022-015137
De volgende activiteiten zijn gemeld: 
-  implementatie nieuwe proefstanden

De inrichting valt onder de werking van het Activitei-
tenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat 
de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het 
Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de 
inrichting van toepassing zijn. 
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl.
Informatie: RUD Zuid-Limburg, 
telefoon: + 31 43 389 78 12
Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.
Geen mogelijkheid tot indienen zienswijze of maken van 
bezwaar

Regelgeving
Transformatiefonds Stratenaanpak Parkstad Limburg - 
vaststelling

Regelgeving is te raadplegen via www.overheid.nl  
onderdeel Beleid & Regelgeving Wettenbank lokaal.
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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

BEKENDMAKINGEN

‘Kiek Oet Kerkrade’ avond voor ondernemers

Gisteravond vond de ‘Kiek Oet Kerkrade’ avond 
voor ondernemers plaats. Tijdens deze avond kre-
gen ondernemers uit Kerkrade een kijkje achter 
de schermen bij de politie en de gemeente. 

Zelf zien en ervaren
De ondernemers konden zelf zien en ervaren wat 
de signalen zijn van criminaliteit in dagelijkse din-
gen. Hoe ziet een drugslab of een hennepplan-
tage er nu eigenlijk uit? Hoe ruikt het? En wat heb-
ben ze nodig om zoiets op te zetten? Daarnaast 
kregen de ondernemers tips wat te doen wanneer 
ze vermoeden dat er ergens iets niet klopt. 

Veilige samenleving
Burgemeester Dassen (Openbare orde en veilig-
heid): “Criminaliteit zit vaak in een klein hoekje. 
Denk bijvoorbeeld aan winkels die schijnbaar 
nooit klanten hebben. Vaak hebben mensen wel 
het gevoel dat er iets niet klopt, maar weten ze 
niet wat ze met dat gevoel moeten doen. Met 
deze bijeenkomst werken we samen aan een vei-
lig ondernemersklimaat en een veilige samenle-
ving in Kerkrade.”
Wil jij weten wat je kunt doen wanneer je ver-
moedens hebt van criminele activiteiten? Ga dan 
naar https://horenzienmeldenparkstad.nl

Gemeente gesloten tijdens paasweekend

In verband met het paasweekend zijn al onze kantoren ge-
sloten van donderdag 14 april 14:00 uur tot en met maandag 
18 april. 

De Burgerlijke Stand van de afdeling Burgerplein is op zater-
dag 16 april geopend van 9:00 uur tot 10:00 uur. U kunt dan 
alleen terecht voor aangifte van overlijden en geboorte.
Op dinsdag 19 april zijn onze kantoren weer geopend zoals u 
gewend bent. Wij wensen u fijne paasdagen!

Online regelen
Wist u dat u veel zaken ook zelf online kunt regelen? Ga hiervoor naar kerkrade.nl/onlineregelen 


