Stadsjournaal

Kom naar de Ontmoetingsbus Kerkrade!

Zin in een kop koffie en een praatje? Kom dan
naar de Ontmoetingsbus Kerkrade bij jou in de
buurt. In de Ontmoetingsbus ontmoet je nieuwe mensen en raak je in gesprek met elkaar. Dat
is natuurlijk hartstikke fijn als je behoefte hebt
aan nieuwe contacten en wat gezelligheid. De
gemeente Kerkrade zet de Ontmoetingsbus in
om mensen met elkaar in contact te brengen
en een luisterend oor te bieden. De praktische
uitvoering is in handen van het Leger des Heils.
Ontmoeten, verbinden en gezelligheid
staan in de bus centraal. Wethouder Jo Paas
(Integraal Ouderenbeleid): “Een geweldig,
hartelijk initiatief! Als mensen eenmaal de
eerste stap naar de Ontmoetingsbus maken, wordt hopelijk ook de drempel lager
de wijkpunten op te zoeken.”

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

Nieuwe contacten
De Ontmoetingsbus Kerkrade is een project
waarin het Leger des Heils, welzijnsorganisatie Impuls en de gemeente Kerkrade samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Het idee om met een bus door de stad
te trekken om mensen met elkaar in contact
te brengen is afkomstig van het Leger des
Heils.
“We kregen hier weet van en waren zeer
van het idee gecharmeerd”, zegt Jo Paas.
“Een eigen Ontmoetingsbus in Kerkrade
biedt kansen voor onze inwoners om nieuwe contacten aan te gaan.”
Vie
De Ontmoetingsbus Kerkrade is een programma van het grootschalige gezondheids- en vitaliteitsproject in Kerkrade,
Vie - Leven in beweging. Wethouder Jo
Schlangen, verantwoordelijk Vie-coördinator: “In de Ontmoetingsbus kunnen inwoners van alle leeftijden op een laagdrempelige manier met andere mensen in contact
te komen. Dit is nadrukkelijk een bus voor
iedere generatie.”

Hier kun je ons vinden:
De bus staat voorlopig op woensdag en
donderdag op vier plekken in de stad. Na
verloop van tijd worden ook andere plekken in de wijken aangedaan. Voorlopig ziet
het schema er als volgt uit:
Woensdag van 10.00 - 12.00 uur
• Eygelshoven, Terbruggen
Woensdag van 13.00 – 15.00 uur
• Rolduckerveld, Zonstraat
Donderdag van 10.00 – 12.00 uur
• Spekholzerheide, Parkeerterrein Pastoor
Scheurenstraat
Donderdag van 13.00 – 15.00 uur
• Nulland, Maria Gorettistraat (zijstraat)
Kleding
In de Ontmoetingsbus wordt ook goede en
mooie ‘tweede kans kleding’ aangeboden.
Bruikbare kleding en schoenen kun je daarom inleveren bij de bus. Bij slecht weer en
harde wind rijdt de Ontmoetingsbus niet.
We komen dan graag volgende week weer
langs.
Stap gerust eens binnen. De koffie is gratis.

www.kerkrade.nl

Vacature lid commissie naamgeving gemeente Kerkrade

Uitgave
13 juli 2022

Adresgegevens
Altijd al willen weten wie de namen voor
de straten en wijken in Kerkrade bedenkt?
Dat doet de commissie Naamgeving. Zij
adviseren het college van burgemeester
en wethouders. Het College stelt de
namen uiteindelijk vast. De commissie
Naamgeving bestaat uit meerdere leden:
minimaal 4 inwoners en 3 medewerkers van
de gemeente die ambtelijke ondersteuning
verlenen. Het College is vertegenwoordigd
in de commissie in de rol van voorzitter
(wethouder
Alexander
Geers)
en
vicevoorzitter (wethouder Jo Schlangen).

gebieden. Je hebt bent betrokken en toont
interesse voor Kerkrade. Daarnaast beschik
je over de nodige contactuele en schriftelijke
vaardigheden en toon je initiatief en bent
daadkrachtig.

Wat ga je doen?
Je wordt door het college van burgemeester
en wethouders benoemd tot lid van de
commissie voor de zittingsperiode van de
gemeenteraad (2022-2026). Je geeft samen
met de andere leden een advies aan het
College over de benoeming van straten.
De commissie vergadert niet op reguliere
Wat verwachten we van jou?
basis maar wordt opgeroepen wanneer er
We zoeken iemand die een aardrijkskundige, noodzaak bestaat.
naamkundige,
geschiedkundige
en/of
biologische achtergrond heeft of grote Aanbod
interesse op één of meerdere van deze Dit is een vrijwillige functie: je ontvangt een

bescheiden onkostenvergoeding.
Informatie?
Wil je meer weten over deze leuke functie
neem dan contact op met Diane SmeetsHabets, ambtelijk secretaris van de
commissie naamgeving via 06-34118849.
Procedure
De selectiegesprekken vinden plaats op
woensdag 14 september en donderdag
15 september tussen 10 en 12 uur.
Ben je geïnteresseerd?
Reageer voor 17 augustus en stuur je
motivatie brief en cv ovv vacature commissie
naamgeving naar
gemeentehuis@kerkrade.nl

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

Raadsvergadering

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.

Op 14 juli vindt de maandelijkse gemeenteraadsvergadering
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.

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

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
De stukken die bij de vergadering horen, liggen ter inzage in
het stadskantoor, Markt 33.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Bel voor het maken van een afspraak met
het algemeen telefoonnummer van de
gemeente: 14 045

Agenda
De raad buigt zich deze maand over een aantal moties en
ontwerpbesluiten, die in de commissievergaderingen eerder
deze maand aan de orde zijn geweest. De eerste motie betreft
een onderzoek voor een grensoverschrijdend en tweetalig
kinderdagverblijf en in de tweede motie wordt het college
opgeroepen om de afwijzing van de aanvraag voor het Martin
Buber aan te vechten en een nieuwe aanvraag in te dienen.
In totaal staan er 5 ontwerpbesluiten op de agenda, waaronder
een ontwerpbesluit inzake het aan de openbaarheid onttrekken
van een niet actief bewaakte overweg aan de Meuserstraat en
een ontwerpbesluit inzake het instellen van een Energie- en
Klimaat Fonds Kerkrade om pandeigenaren te faciliteren bij
het verduurzamen van hun pand.

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)

De actuele agenda van de raadsvergadering is online te vinden
via www.gemeenteraadkerkrade.nl

Wijkteam Noord / Eygelshoven
Socio-Project, Terbruggen 16

BEKENDMAKINGEN
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
Angelastraat 7 - plaatsen dakkapel voorzijde
woning
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Gulperstraat 1F - plaatsen overkapping voor
realiseren overdekt balkon
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verleende omgevingsvergunning - reguliere
procedure
Grote Stegel 13A – aanleggen inrit
Wijngracht (kadastraal perceel E6651) dichtzetten bestaande muuropening onder
maaiveld
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.
Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer
Melding op grond van 8.41 lid 4 Wet milieubeheer
Voor: uitbreiden inrichting

Locatie: SkyLink Data Center B.V., Bart van
Slobbestraat 16 B
Datum melding: 27 juni 2022
Zaaknummer: 2022-034358
De volgende activiteiten zijn gemeld:
- uitbreiden met koelinstallaties
De inrichting valt onder de werking van het
Activiteitenbesluit 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

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

