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Levensbomenbos Carisborg staat na de plantdag
vol herinneringen en verhalen

Op zaterdag 19 november 2022 zijn er tijdens 
de plantdag 80 Kerkraadse levensbomen 
bijgekomen in het Levensbomenbos 
Carisborg. De appel- en kersenbomen in het 
bos zijn geadopteerd door en voor inwoners 
van Kerkrade. 

Het voormalig hoofdveld van 
Hockeyvereniging Carisborg is een plek vol 
levende herinneringen geworden. Zo werden 
er bomen geplant ter ere van geboortes, 
huwelijken, maar ook ter nagedachtenis aan 
dierbare personen. 

Adoptanten van de bomen mochten weer zelf 
hun bomen planten. En wie dat wilde, mocht 
een label met een persoonlijke boodschap 
aan de boom hangen. Voor na het planten 
stond er warme koffi e en soep klaar. 

Wethouder Alexander Geers (Openbare 
Ruimte): “De plantdag is ook deze keer weer 
druk bezocht. Dit laat zien dat het een heel 
belangrijk moment is voor de adoptanten. 
Dat komt omdat elke geadopteerde boom 
symbool staat voor een persoonlijk verhaal 
of herinnering. Voor vreugde, of juist voor 
verdriet. Hoe dan ook zijn alle bomen met 
veel liefde en aandacht geadopteerd en 
geplant. En dat is wat het Levensbomenbos 
een ontzettend waardevolle plek maakt.” 

Levensbomenbos Kerkrade
Het planten van een Levensbomenbos in 
Kerkrade is eind 2017 op initiatief van de 
gemeenteraad ontstaan. Sinds afgelopen 
zaterdag staan er in Kerkrade nu meer 
dan 600 levensbomen met elk een eigen 
verhaal. De Kerkraadse levensbomen 
staan verspreid over het Levensbomenbos 
West, het Levensbomenbos Holzkuil, 
de Levensbomenlaan Holzkuil en het 
Levensbomenbos Carisborg. 

Meer informatie over het Levensbomenbos 
Kerkrade is te vinden op
www.kerkrade.nl/levensbomenbos

Boomfeestdag 2022: een groen nieuw schoolplein
voor BS De Spoorzoeker

Op woensdag 16 november is het plantseizoen 
voor de Nationale Boomfeestdag gestart. In 
Kerkrade vierden we dit tijdens de opening 
van het nieuwe, groene schoolplein van 
basisschool de Spoorzoeker op donderdag 
17 november. 

Het thema van de Boomfeestdag dit jaar 
was ‘(met) Bomen Werken!’. Want het 
planten van (meer) bomen is een belangrijk 
maatschappelijk onderwerp. Bomen zijn 
namelijk onmisbaar voor het klimaat.

In het kader van Boomfeestdag hebben de 
leerlingen van bassischool de Spoorzoeker 
zelf een belangrijk steentje bijgedragen aan de 
aanleg van hun nieuwe schoolplein. Samen 
hebben ze op en rondom het schoolplein 
bomen en sierplantsoen geplant. De kinderen 
gaan ook helpen bij het onderhouden van de 
planten en bomen op het schoolplein. 

(met) Bomen werken
Het groene schoolplein heeft veel voordelen 
voor de leerlingen van de Spoorzoeker, maar 
ook voor de buurt.  

“Door te helpen met het planten onderhoud 
van het groen, leren kinderen veel over 
bomen en planten. Bijvoorbeeld hoe ze 
zorgen voor een gezond klimaat voor 

mensen en dieren. Door de leerlingen eigen 
verantwoordelijkheid te geven voor de bomen 
en planten, zullen ze er ook voorzichtig 
mee omgaan,” legt wethouder Jo Schlangen 
(Jeugd) uit. 

Wethouder Alexander Geers (Openbare 
Ruimte) vult aan: “Boomfeestdag leert ons 

allemaal hoe belangrijk het is om genoeg 
groen in onze omgeving te hebben. Zeker 
in de stad, waar veel stenen liggen en veel 
huizen staan. Minder stenen en meer bomen 
en planten in de buurt zorgen voor een fi jnere 
en gezondere omgeving om in te spelen en 
om in te wonen.” 



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
Meertenstraat 56 - aanleggen oprit (08.10.2022)
St.Pieterstraat 17 - vervangen kozijnen voorgevel 
(26.10.2022)
Heiveldstraat 27 - doorbreken dragende muren 
(08.11.2022)
Eurenderstraat 14 - plaatsen zonnepanelen (09.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Van Beethovenstraat 43 - kappen kersenboom 
(15.11.2022)
Caecilia-Gracht (t.h.v. hnr. 26 & 28, kadastraal perceel 
K2971) - kappen 2 zuiliepen (15.11.2022)
Boomgaardskuilweg 7 - vergroten bezoekersruimte 
behorende bij Natuurbegraafplaats Eygelshof 
(16.11.2022)
Valkenhuizerlaan 16 - plaatsen rookabri (16.11.2022)

Tunnelweg 86 - vervangen 2 bestaande tennisbanen 
door 4 padelbanen met verlichting (16.11.2022)
Roda J.C. Ring 59A - plaatsen 2 bergingen op dakterras 
bij restaurant Da Angelo (16.11.2022)
Bezwaar maken kan pas op moment van besluitvorming 

Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Einderstraat (kadastrale percelen E6506, E6512, 
E6376 en E6400) - bouwen appartementencomplex 
(10.11.2022)
Lindenlaan 14 - handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening voor realiseren woning en wijzigen raamkozijn 
in voordeur (11.11.2022)
Koningsweg (kadastraal perceel G2131) - kappen Fagus 
sylvatica (14.11.2022)
Holzbroekstraat 15 - kappen Alnus cordata en Carpinus 
bedulus (14.11.2022)
Willemstraat 24 - isoleren en pleisteren buitengevel en 
vervangen bestaande kozijnen (15.11.2022)
Molenweg 59 - wijzigen kozijnen voorgevel (15.11.2022)
Klein-Nullandstraat (t.h.v. hnr. 1, kadastraal perceel 
F4383) - kappen Fraxinus (15.11.2022)
Bleijerheiderstraat 90A - legaliseren dakterras 
(15.11.2022)
Eldorado 5, 7 en 9 - wijzigen verleende 
omgevingsvergunning op locatie Einderstraat, 

kadastraal perceel E 4245 (zaaknummer 2022-001229, 
dpd. 19.08.2022) voor bouwen 21 starterswoningen en 
8 patiowoningen. De wijziging heeft betrekking op de 
woningen kavel 1 t/m 3 (17.11.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Geweigerde omgevingsvergunning
Rolduckerstraat (t.h.v. Gerst, kadastraal perceel 
G3401) - kappen Ailanthus altissima (14.11.2022)
Mogelijkheid tot maken bezwaar

Onttrekkingsbesluit
Spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, 
gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 
128 - onttrekken spoorwegovergang aan het openbaar 
verkeer, in dit geval voor voetgangers en voertuigen voor 
beheer en onderhoud (gemeente Kerkrade, ProRail B.V. 
en Waterschap Limburg) (24.11.2022).
Mogelijkheid tot instellen van beroep

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.
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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

BEKENDMAKINGEN

Commissievergaderingen

Volgende week vinden er weer 
commissievergaderingen plaats in het Raadhuis 
aan de Markt. Wilt u een commissievergadering 
bijwonen, dan is dat uiteraard mogelijk. De 
stukken die bij de vergaderingen horen, kunt 
u raadplegen via www.gemeenteraadkerkrade.
nl.

Spreekrecht
U kunt inspreken over een onderwerp dat op 
de agenda staat. Daartoe dient u zich aan te 
melden bij de griffi e via 14 045. De griffi e 
helpt u graag verder. 
Maak gebruik van uw spreekrecht. Op die 
manier heeft u daadwerkelijk inspraak bij het 
besluitvormingsproces.

Commissie Algemene Zaken en Middelen
Maandag 28 november 2022; 19.00 uur in de 
raadszaal

Op de agenda van de commissie AZM staan 
deze maand drie ontwerpbesluiten, te weten 
de Tarievennota 2023, zienswijze inzake 
Functioneel Leeftijdsontslag Veiligheidsregio 
Zuid-Limburg en vaststelling van de nieuwe 
Algemene Plaatselijke Verordening 2023.
Daarnaast wordt de commissie bijgepraat over 
de aanpak vuurwerkproblematiek en -overlast 
rond de jaarwisseling 2022/2023 en over de 
aanpak goed communiceren.

Commissie Burgers en Samenleving
Dinsdag 29 november 2022; 19.00 uur in de 
raadszaal
In de commissie B&S komen deze maand 
drie ontwerpbesluiten aan de orde, namelijk 
toestemming van de raad voor de wijziging 
van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omnibuzz per 2023 in verband met een 
wijziging in de afrekensystematiek, een 

zienswijze van de gemeenteraad over 
de tweede begrotingswijziging van de 
Gemeenschappelijke Regelingen WOZL en 
WSP Parkstad en een ontwerpbesluit over de 
visie op gemeenschaps¬hui¬zen in Kerkrade.
Verder wordt de commissie bijgepraat over de 
stand van zaken m.b.t. het sociaal domein.

Commissie Grondgebied en Economische 
Zaken
Woensdag 30 november 2022; 19.00 uur in de 
raadszaal
Op de agenda van de commissie GEZ staan 
deze maand een tweetal ontwerpbesluiten, te 
weten de verordening nadeelcompensatie en 
de zienswijze op het provinciaal inpassingsplan 
veegplan Buitenring.
Verder wordt de commissie bijgepraat over het 
centrummanagement en de activiteiten van 
Streetwise.

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 van 14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden is verplicht via 045 211 40 00 of via 
info@mantelzorgparkstad.nl. Vol=Vol!

Delen van ervaringen
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.

Flexi Route Flexi Pop

Locatie & Tijd Spekhofstraat 15
6466 LZ Kerkrade

Zaterdag 
26 november 2022

Flexiforum
11.00 - 16.00 uur

Gratis entree
Kids ook welkom

Datum & Entree

flexi
forum

Rondleidingen door 
Flexiforum 

met optredens op 2 podia 
van Popmuziek Parkstad en 
Muziekschool Kerkrade

open dag


