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     Rolduckerveld in de startblokken

De openingstijden van Fietspunt Kerkrade 
worden tijdens het WMC uitgebreid. Van  
7 tot en met 31 juli is het Fietspunt Kerkrade 
dagelijks geopend tot 23.30 uur. Het stallen 
van je fiets of e-bike stallen is gratis. “Met 
dank aan de vele vrijwilligers van onder 
meer carnavalsvereniging Oes de Moas 
zijn deze ruime openingstijden tijdens de 
WMC-periode mogelijk”, geeft wethouder 
Alexander Geers (centrummanagement) 
aan.

Gratis
Fietspunt Kerkrade, midden in het centrum 
gelegen aan de Sibeliuspassage 8, is voor 
jou de perfecte mogelijkheid om je fiets 
of e-bike te stallen. Vanaf dit punt kun 
je met gemak alle richtingen op in het 
centrum. Bovendien staat je fiets onder 
toezicht gestald en is een ritje met de fiets 
milieuvriendelijk! Reden genoeg om op de 
fiets naar het WMC in Kerkrade te komen! 
De fietsenstalling van het Fietspunt is 
volledig gratis te gebruiken.

Fietspunt Kerkrade extra lang open tijdens WMC

• Woensdag  20 juli 2022   13:00 – 23:30 uur
• Donderdag  21 juli 2022   13:00 – 23:30 uur
• Vrijdag  22 juli 2022           9:00 – 23:30 uur
• Zaterdag  23 juli 2022      9:00 – 23:30 uur
• Zondag  24 juli 2022        9:30 – 23:30 uur
• Maandag  25 juli 2022     18:00 – 23:30 uur
• Dinsdag  26 juli 2022       12:00 – 23:30 uur
• Woensdag  27 juli 2022   13:00 – 23:30 uur
• Donderdag  28 juli 2022   13:00 – 23:30 uur
• Vrijdag  29 juli 2022         9:00 – 23:30 uur
• Zaterdag  30 juli 2022      9:00 – 23:30 uur
• Zondag  31 juli 2022        9:30 – 00:15 uur

Filevorming is er tijdens het WMC Kerkrade 
in veel soorten en maten. Tijdens een groot 
evenement kan het erg druk worden in ons 
centrum.  
 
Bekijk voor je het WMC Kerkrade bezoekt 
de parkeer mogelijkheden op de website: 
www.wmc.nl/nl/bezoeken/reizen-parkeren

Parkeergelegenheid WMC

 Openingstijden op een rij

De buurt Rolduckerveld wordt de komen-
de jaren klaar gemaakt voor de toekomst. 
Er worden woningen gesloopt, de kerk ver-
dwijnt en de openbare ruimte wordt ver-
nieuwd. Ook komen er nieuwe woningen 
die aan alle eisen van deze tijd voldoen. 

Wethouder Tim Weijers (Wonen/Ruimtelijke 
Ordening): “In de buurt spelen zaken als  
onveiligheid, armoede en eenzaamheid. 
Ook een deel van de woningen is verouderd. 
De leefbaarheid is sterk teruggegaan. 

Daarom kunnen de bewoners een flinke 
steun in de rug gebruiken. Samen met de 
bewoners willen we van Rolduckerveld 
weer een buurt maken waar mensen wíllen  
wonen, omdat het er veilig is, mensen naar 
elkaar omkijken en de woonomgeving  
prettig is.” 

Op woensdag 13 juli was er een informa-
tiemarkt voor buurtbewoners en konden  
kinderen meedoen aan allerlei activiteiten. 

Sloop flats Hertogenlaan
Al sinds 2019 wordt er achter de schermen 
hard gewerkt aan het project. De omgeving 
zal binnenkort ook kunnen zien dat we aan 
de slag zijn: de eerste flat aan de Hertogen-
laan wordt gesloopt. De afgelopen weken 
is asbest uit het gebouw gehaald en is het  
vanbinnen gestript. 
Op 8 augustus wordt gestart met de grote 
sloop. Aansluitend wordt ook gewerkt aan 
de 2e flat aan de Hertogenlaan. Ook deze 
wordt gesloopt. Voor het einde van het jaar 
zijn deze werkzaamheden afgerond. 
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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

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.fficielebekendmakingen.nl
Deze publicatie is een extra service 
waar geen rechten aan kunnen 
worden ontleend. De digitale 
bekendmakingen zijn leidend.

Verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning
Einderstraat (kadastrale percelen E6713, 
E6618, E6619, E6616, E6714, E6400, 
E6512, E6372, 6506 en E6503) - bouwen 
21 starterswoningen en 8 patiowoningen
Grachterstraat 14 - uitbreiden garage
Gravenweg 28 - realiseren keerwand
Bezwaar maken kan pas op 
moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning
St. Pieterstraat 45A - wijzigen 
bestaande winkelruimte naar woning
O.L. Vrouwestraat 87 – 
plaatsen erfafscheiding
Olmenplein 19 - verbouwen garage tot 
leefruimte voor vergroten woning en 
bouwen nieuwe garage en werkplaats
Eygelshovergracht 32 – 
aanleggen 2 inritten
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Aanwijzingsbesluit camera 
toezicht gebieden
Aanwijzing gebieden Centrum en Nulland 
waar camera’s kunnen worden ingezet 

voor toezicht en handhaving van de 
openbare orde voor de duur van één jaar.

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.

Ontwerp-onttrekkingsbesluit 
onbewaakte spoorwegovergang 
Meuserstraat-Wormvoetpad, 
gelegen tussen huisnummers 
Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade
Voornemen gemeenteraad om de 
onbewaakte spoorwegovergang 
Meuserstraat-Wormvoetpad te Kerkrade, 
gelegen tussen huisnummers 126 en 128 
aan de Meuserstraat te onttrekken aan 
het openbaar verkeer, in dit geval voor 
voetgangers en voertuigen voor beheer 
en onderhoud (gemeente Kerkrade, 
ProRail B.V. en Waterschap Limburg).

Inzage
Met ingang van 22 juli tot en met 8 
september 2022 zijn het ontwerp-
onttrekkingsbesluit met de bijbehorende 
stukken in te zien via www.
officielebekendmakingen.nl. Ook 
kan een telefonische afspraak 14-045 
worden gemaakt om de stukken in te 
zien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, 
Leefmilieu, op de begane grond van het 
stadskantoor aan de Markt 33 te Kerkrade.

Zienswijze
Op grond van artikel 3:11, lid 4 
juncto 3:16 lid 1 Awb kan eenieder 
binnen de gestelde termijn (22 
juli tot en met 8 september 2022) 
zijn zienswijze over het ontwerp-
onttrekkingsbesluit indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 600, 6460 AP KERKRADE. 

Procedure
Na 8 september 2022 wordt een 
zienswijzenota opgesteld. Deze maakt 
onderdeel uit van het voorstel aan de 
gemeenteraad om een onttrekkingsbesluit 
te nemen. In vergadering van 16 
november 2022 zal de raad een 
besluit nemen. Tegen dit besluit kan 
door belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
van dit onttrekkingsbesluit een 
beroepschrift en/of een verzoek om 
een voorlopige voorziening bij de 
rechtbank Limburg worden ingediend.

Regelgeving
Verordening Stimuleringsregeling 
afkoppelen hemelwater private 
terreinen 2022 -2023– vaststelling

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

BEKENDMAKINGEN

Aantal levensbomen in Kerkrade groeit opnieuw

Het Levensbomenbos Kerkrade groeit 
opnieuw verder: de gemeente Kerkrade 
heeft het voornemen om eind 2022 weer 
een nieuw, kleinschalig, Levensbomenbos te 
planten. Dit zal gebeuren op het voormalig 
hoofdveld van Hockeyvereniging Carisborg. 

Inwoners van Kerkrade krijgen weer de 
gelegenheid om voor 30 euro een boom te 
adopteren. Dit kan met ingang van donderdag  
21 juli op werkdagen tussen 10:00 en 17:00 
uur, zolang de voorraad strekt. 

Levensbomenbos Kerkrade
Het planten van een Levensbomenbos 
in Kerkrade is eind 2017 op initiatief van 
de gemeenteraad ontstaan. Inmiddels 
staan er in het Levensbomenbos West, 
in het Levensbomenbos Holzkuil en de 
Levensbomenlaan Holzkuil in totaal al 578 
Kerkraadse levensbomen. Hier komen eind 
dit jaar ongeveer 70 levensbomen bij in het 
Levensbomenbos Carisborg. 

Levensbomenbos Carisborg
In het Levensbomenbos Carisborg zal opnieuw 
het belang van rust voorop staan. Het wordt, 
net als de andere Levensbomenbossen, geen 
park met de daarbij behorende voorzieningen, 
maar zal het karakter hebben van een 
Limburgse fruitweide. Er worden appelbomen 
en kersenbomen geplant. Om de biodiversiteit 
van het gebied verder te versterken, zal er ook 
van tijd tot tijd een kudde schapen grazen.

Wethouder Alexander Geers (Openbare 
Ruimte): “De afgelopen keren waren alle 
levensbomen ontzettend snel geadopteerd. 

Dat geeft aan hoe groot de interesse onder 
de inwoners is om een blijvende herinnering 
in een stukje Kerkrade te planten. Ik ben blij 
dat we inwoners opnieuw de gelegenheid 
kunnen bieden om op deze manier een 
bijzonder aandenken te adopteren of te 
schenken. Tegelijkertijd is dit ook een mooie, 
betekenisvolle manier om het gebied verder 
te vergroenen. Levensbomenbos Carisborg 
wordt een prachtige, nieuwe plek vol 
verhalen.”

Adoptie en plantdag
Vanaf donderdag 21 juli 10:00 uur kunnen 
inwoners van Kerkrade een boom adopteren 
door het digitale aanmeldformulier in te vullen 
op www.kerkrade.nl/levensbomenbos 
Vanwege het kleinschalige karakter van het 
Levensbomenbos geldt er een maximum van 
twee bomen per aanvraag. 

Adoptanten van de bomen krijgen weer de 
gelegenheid om de bomen zelf te planten. Aan 
de boom mag een persoonlijke boodschap 
gehangen worden door middel van een tekst 
op een boomlabel. De plantdag en opening 
van het Levensbomenbos Carisborg zal, 
afhankelijk van de weersomstandigheden, op 
een zaterdag in november plaatsvinden. 


