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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
Valkenhuizerlaan 16 - plaatsen rookabri (21.09.2022)
Angelastraat 7 - plaatsen dakkapel (18.10.2022)
Prinses Irenestraat 15 - kappen boom (19.10.2022)
Winselerhofstraat 1 - kappen boom (31.10.2022)
Waubacherweg 12 - verbouwen en uitbreiden woning 
(26.10.2022)
Teutelebroekstraat 24 - kappen meerdere dennen 
(03.10.2022)
Firenschatstraat 11 - kappen 2 bomen (07.10.2022)
Frederika-Gracht 25 - kappen 3 bomen (03.11.2022)
Truytstraat 4 - bouwen stallingsruimte (31.10.2022)
O.L. Vrouwestraat 61 - uitbreiden woonhuis 
(19.10.2022)
Kerkradersteenweg 27 - verbouwen pand (11.10.2022)
Gulikstraat 60 - starten Bed & Breakfast (20.10.2022)
Kokelestraat 44 - bouwen poort en erfafscheiding en 
aanleggen uitrit (06.10.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Hoofdstraat 35 – verbouwen woonhuis
Geen mogelijkheid tot maken bezwaar

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Eldorado 5, 7 en 9 - wijzigen verleende 
omgevingsvergunning locatie Einderstraat, kadastraal 
perceel E4245 (zaaknummer 2022-001229, d.d. 
19.08.2022) voor bouwen 21 starterswoningen en 8 
patiowoningen. Wijziging heeft betrekking op woningen 
kavel 1 t/m 3 (04.11.2022)

Kerkraderstraat 28 - verbreden bestaande inrit (gelegen 
in Terheidenstraat) (04.11.2022)
Klein-Nullandstraat 27 - vergroten bestaande woning 
en toevoegen woning in kelder (07.11.2022)
Meuserstraat 66 - legaliseren, aanpassen en herbouwen 
van 4 paardenstallen en mestplaat (08.11.2022)
Drievogelstraat 120 - kappen en snoeien diverse bomen 
(08.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning - reguliere procedure
Heiveldplein (t.h.v. hnr. 9, kadastraal perceel H133) - 
kappen Tilia cordata (07.11.2022)
Kaalheidersteenweg (kadastraal perceel D10184) - 
kappen Fagus sylvatica (07.11.2022)
Frans Halsstraat (kadastraal perceel L1823) - kappen 2 
Picea abies (08.11.2022)
Strijthagenweg 94 & 96 - aanleggen gezamenlijke inrit 
(08.11.2022)
St. Corneliusstraat 19 - aanleggen inrit (08.11.2022)
Kerkplein (kadastraal perceel E5391) - kappen Gleditsia 
triacanthos ‘Sunburst’ (08.11.2022)
de Lingestraat (naast Kaalheidersteenweg 106, 
kadastraal perceel H1979) - kappen Fagus sylvatica 
(09.11.2022)
Angelastraat 7 - plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(09.11.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Burg. Savelberglaan 94 - plaatsen tuinhuis (20.10.2022)
Veldhofstraat 120b - plaatsen airco (20.10.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Meuserstraat (t.h.v. de kerk, kadastraal perceel P1188)  
- kappen 5 Tilia cordata (07.11.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Verkeersbesluit
Höverstraat - intrekken van een verkeersbesluit voor 
aanleggen parkeerplaatsen (08.11.2022)
Molenweg - instellen parkeerverbod over lengte van 
6,5m middels gele doorgetrokken streep (08.11.2022)
Nabij woning Op den Dries 25 - aanleg gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Kennisgeving ontwerp-saneringsprogramma 
Wegverkeerslawaai 
Industriestraat – Ontwerp-saneringsprogramma is 
opgesteld. 
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 saneringsprogramma 
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.
 Afhankelijk van de bestaande isolatie van de gevel 
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.
Mogelijkheid tot indienen zienswijze tot 22 december 
2022.

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

Vorige week hebben wij het droevige 
bericht ontvangen dat raadslid mevrouw 
Angelique Moberts-Lenzen is overleden. 
Mevrouw Moberts-Lenzen zat in de raad 
namens de fractie Burgerbelangen Kerkrade. 
Ze heeft zich jaren als commissielid ingezet 
en vanaf 2018 als raadslid voor onze 
gemeente. Daarnaast is ze diverse keren 
voorzitter geweest van de raadscommissie 
Burgers en Samenleving en was ze lid van 
de Rekenkamercommissie.

In memoriam
Angelique

Moberts - Lenzen

Vanaf november is er elke maand een 
spreekuur verkeer bij de gemeente.

Heeft u vragen of opmerkingen over het verkeer 
bij u in de straat of in de wijk? Bijvoorbeeld 
over parkeren of verkeersveiligheid? Kom dan 
naar het spreekuur verkeer! 

Tijdens het spreekuur gaat wethouder 
Alexander Geers (Verkeer en Vervoer) met u in 
gesprek over uw vragen. Bij problemen kunt u 
samen bekijken welke oplossingen er zijn.

Wanneer is het spreekuur?
We houden het eerste spreekuur verkeer op 
maandag 28 november van 18.00 uur tot 19.00 
uur. 
Het spreekuur is in het Raadhuis (Markt 1, 
Kerkrade).

Op onze website kerkrade.nl/verkeer vindt u de 
dagen waarop de volgende spreekuren zijn.

Langskomen? Maak een afspraak
Wilt u langskomen op het 
spreekuur verkeer? Maak 
hiervoor dan een afspraak. 
Dit kan via het formulier op 
onze website:
kerkrade.nl/verkeer 

Vertel ons alvast wat u wilt 
bespreken, dan kunnen wij 
ons voorbereiden. Na uw 
aanmelding ontvangt u een 
bevestiging. Hier staat in 
hoe laat u kunt langskomen. 

Maandelijks spreekuur verkeer
in november van start

Gespreksgroep voor mantelzorgers
Mantelzorgers maken doorgaans hetzelfde 
mee en kunnen hierin veel voor elkaar 
betekenen.

In een groep kunnen zij door begrip, tijd, 
aandacht en het delen van ervaringen vaak 
beter grip krijgen op hun gezamenlijke 
onderwerp.  

Ruggesteun en Steunpunt voor Mantelzorgers 
Parkstad organiseert gespreksgroepen voor 
mantelzorgers waarin het elkaar ontmoeten 
centraal staat.

Waar en wanneer vindt deze bijeenkomst 
plaats?
Verpleeghuis Hambos Kerkrade 
Donderdag: 01-12-2022
14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden verplicht via 045 211 40 00 of 
via info@mantelzorgparkstad.nl
Vol=Vol

Delen van zorgen
Het gelijkwaardig delen van de ervaringen en 
het samenzijn is een groot goed. Het delen 
van zorgen, kunnen vragen hoe de ander iets 
aanpakt, emotioneel ondersteunen en het 
uitwisselen van praktische tips staan centraal. 
Er wordt steun en (h)erkenning bij elkaar 
gevonden. 

Gesprek onder begeleiding
Er zijn twee begeleiders aanwezig die 
zelf ervaring hebben met het bieden van 
mantelzorg. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd onder voorbehoud van de 
actuele situatie omtrent corona. Houdt hiervoor 
de activiteitenkalender op onze website in de 
gaten: www.mantelzorgparkstad.nl 

Mocht u voorafgaande meer informatie 
wensen? Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 045 211 40 00 of via
info@mantelzorgparkstad.nl


