
Het Stadsjournaal is een uitgave van de 

gemeente Kerkrade en komt tot stand

onder verantwoordelijkheid van Bureau

Communicatie van de Bestuursdienst. 

Met het Stadsjournaal willen wij u graag

zo goed mogelijk informeren over

gemeentelijke aangelegenheden.

De pagina wordt zorgvuldig samenge-

steld.

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.
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Centrumondernemers samen aan de slag!

Afgelopen week reikte wethouder Huub 
Wiermans (centrummanagement en 
coördinerend wethouder centrumplan) 
het 1e exemplaar van het verslag van de 
bijeenkomst met de centrumondernemers 
uit aan Bianca Schings, secretaris van 
Kerkrade Hartstikke Goed. Een bijzondere 
bijeenkomst - op de bouwlocatie van het 
cultuurcluster - die symbool staat voor het 
nieuwe Kerkrade!

Het nieuwe Kerkrade
Kerkrade is in beweging en langzaamaan 
worden de contouren binnen het ver-
nieuwde stadscentrum zichtbaar. “Tijdens 
het WMC werden de gasten niet alleen 
verrast door muziek en korpsen, maar 
ook door ons nieuwe centrum”, geeft wet-
houder Huub Wiermans aan. “Daarbij is 
sinds juni 2017 een kentering merkbaar in 
reacties van het publiek, zowel op straat 
als op Facebook. Reacties die plots om-
slaan in positivisme. Het kunstwerk Viva la 
Vida sluit hier mooi op aan”.

Bijeenkomst
“De bijeenkomst met de centrumonderne-
mers van 19 juni 2017 op de bouwloca-
tie van het cultuurcluster kwam naar mijn 
mening daarmee op het juiste moment”, 
aldus Bianca Schings. Een uitverkocht 
huis met 106 deelnemers en interessante 
sprekers: Aat Vos creative guide en Allard 
Amelink van The Alignment House. Zowel 
het aantal deelnemers als de constructieve 
bijdragen van eenieder tijdens de bijeen-
komst verdienen een compliment en droe-
gen bij aan het slagen van de bijeenkomst!

Aantrekkelijk
Aat Vos presenteerde de Third Place ge-
dachte en het nieuwe cultuurcluster, waar 
Parkstad Limburg Theaters, Bibliotheek 
Kerkrade, de muziekschool en het cultu-
rele middenveld midden in het stadscen-
trum samenkomen. Allard Amalink nam 
ons niet alleen mee in de wederopbouw 
van een stadscentrum, maar daagde alle 
ondernemers uit om in te spelen op de 
vernieuwing in het centrum en vernieu-
wingen in de markt. Dit met het doel 
Kerkrade-Centrum aantrekkelijker te ma-
ken en dit vast te houden door op een an-
dere wijze te ondernemen. 

Gezamenlijke opgave
Gezamenlijk werd bediscussieerd wat 
goed is in Kerkrade, en wat typisch is voor 
ons centrum. “Deze zogenaamde Jubel- 
en Kerkrade-lijst zijn huiswerk voor de 
komende periode, een gezamenlijke op-
dracht van en voor Kerkrade Hartstikke 
Goed, de centrumondernemers en de 
gemeente”, sluit wethouder Huub Wier-
mans tevreden af.

Wethouder Huub Wiermans reikt het 1e exemplaar van het verslag uit aan secretaris 
Bianca Schings van Kerkrade Hartstikke Goed.

106 deelnemers waren op de bouwlocatie van het cultuurcluster samen constructief aan 
de slag voor het nieuwe Kerkrade! 
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Kerkrade zet zich in voor seniorvriendelijke gemeente

Kerkrade zet zich in voor seniorvriende-
lijke gemeente door aandacht te besteden 
aan de psychische gezondheid van seni-
oren, de kwaliteit van leven te waarbor-
gen en eventueel te verbeteren. Met die 
intentie neemt de gemeente Kerkrade, in 
samenspraak met de Seniorenraad en het 
Platform Maatschappelijke Ondersteu-
ning, de komende drie jaar deel aan het 
project ‘euPrevent Psychische Gezond-
heid’.

Door demografi sche veranderingen neemt 
het aandeel van senioren in de samenle-
ving toe. Het doel van het project euPre-
vent Psychische Gezondheid is het tot 
stand brengen van een seniorvriendelijke 
gemeente die zich onderscheidt door 
aandacht voor zorg(vragers) en mantelzor-
gers in Kerkrade. Het accent ligt daarbij op 
psychische gezondheid. Behalve de kwali-
teit van leven van de senioren te waarbor-
gen en eventueel te verbeteren, zorgt het 

project er ook voor dat iedereen kan mee-
doen en het gevoel heeft erbij te horen.

Door deelname aan dit project krijgt de 
gemeente Kerkrade zicht op de actuele 
situatie en kunnen tekortkomingen ont-
dekt worden. Wethouder Leo Jongen 
(Ouderenbeleid): “Het project geeft ons 
handvatten om datgene wat goed is te 
behouden en waar nodig verbeteringen aan 
te brengen. De adviezen zal de gemeente 
samen met de Seniorenraad en het Platform 
Maatschappelijke Ondersteuning gaan 
uitwerken en in de komende jaren gaan 
invoeren.”

Dit project wordt ondersteund door het 
Interreg V-A programma Euregio Maas-
Rijn.

Opening Glennys Kinderschoenen & Kleding

Sinds kort is het stadscentrum van 
Kerkrade weer een winkel rijker. Vorige 
week verrichtte wethouder Jo Schlangen 
de offi ciële opening van Glennys 
Kinderschoenen & Kleding in de 
Orlandopassage.

Droom
Ondernemer Glenn Jasper zit al jaren in 
de schoenenbranche. Zijn droom voor 
een eigen zaak kwam uit in Kerkrade. 
“Het nieuwe Kerkrade spreekt mij bijzon-
der aan”, aldus een enthousiaste Glenn 
Jasper. “Een gevarieerd stadscentrum met 
onder meer winkels, horeca, stadspark en 
binnenkort het cultuurcluster is volgens 
mij de enige juiste mix voor de toekomst”.

Kwalitatieve aanvulling
Wethouder Jo Schlangen vervolgt: “Met 
Glennys Kinderschoenen & Kleding heb-
ben we weer een kwalitatieve aanvulling 
van ons centrum. En ondertussen is de 
Orlandopassage ook weer volledig be-
zet. Ik wens Glenn veel succes met zijn 
nieuwe zaak”.

Wethouder Jo Schlangen feliciteert Glenn Jasper en zijn moeder met Glennys Kinderschoenen & Kleding in de Orlandopassage.

V.l.n.r.: De heer Simons (Seniorenraad), mevrouw Bindels (gemeente Kerkrade), 
wethouder Jongen en mevrouw van Leusen (Seniorenraad) namen gezamenlijk het 
certifi caat van deelname aan het project Senior Friendly Communities in de Euregio 
Maas-Rijn in ontvangst



#bedankt!
Jullie hebben van het WMC 2017

een groot feest gemaakt!

#Mooi feestje op de Markt in Kerkrade #Kerkrade, het was super #We kunnen toch wel spreken 
van een fantastisch WMC #Onze stad bruist #Wat een sfeer! #Genieten in klankstad Kerkrade! 
#Kirchroa wat bisse sjun! #De stad maakt en ademt muziek #Tot ziens Kerkrade!

Gedeelde feestvreugde: 



www.kerkrade.nl

Nieuwe website www.beleefkerkrade.nl nu live
Info over o.a evenementen, hotspots van de gemeente Kerkrade 

en wandelroutes

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college maakt bekend dat op de tus-
sen haakjes vermelde data de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning zijn binnengekomen:

•  Het verbreden van de inrit aan de 
Carboonstraat 8 (d.d. 26.7.2017)

•  Het plaatsen van een erfafscheiding 
aan de Op de Knip 11 (d.d. 26.7.2017)

•  Het plaatsen van een erfafscheiding 
aan de Op de Knip 28 (d.d. 26.7.2017)

•  Het renoveren van de balkons, luifel 
en hoofdentree aan de Koestraat 64 
t/m 72 (d.d. 26.7.2017)

•  Het plaatsen van een erfafscheiding 
aan de Op de Knip 24 (d.d. 27.7.2017)

•  Het melden brandveilig gebruik van 
het pand Pannesheiderstraat 30 (d.d. 
27.7.2017)

•  Het veranderen van een cascoruimte 
in een muziekschool aan de Verdipas-
sage 2 (d.d. 27.7.2017)

•  het brandveilig gebruiken van het 

pand i.v.m. het verschaffen van dag-
verblijf aan meer dan 10 personen 
met een lichamelijke of verstandelijke 
handicap aan de Wiebachstraat 34 
(d.d. 28.7.2017)

De ingediende aanvragen kunnen met 
ingang van de dag na de datum van deze 
publicatie na telefonische afspraak wor-
den ingezien bij de vakbalie Bouwen, 
Wonen, Leefomgeving in het stadskan-
toor, Markt 33.

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Het college heeft de volgende omge-
vingsvergunningen geweigerd en deze 
beslissing op de tussen haakjes vermelde 
data aan de aanvragers verzonden:

•  Het aanleggen van een inrit aan de 
Stationsstraat 38 (d.d. 25.7.2017)

De stukken liggen, na telefonische af-
spraak, ter inzage bij de vakbalie Bou-

wen, Wonen, Leefmilieu, op de begane 
grond van het stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 we-
ken na de datum van verzending van het 
besluit aan aanvrager een bezwaarschrift 
tegen dit besluit indienen. Het bezwaar-
schrift dient schriftelijk bij het college 
te worden ingediend (adres: zie kader 
adresgegevens) en moet voldoen aan de 
voorwaarden die beschreven staan bij 
‘Een bezwaarschrift of zienswijze indie-
nen’ (zie kader). 
Een bezwaar schorst echter niet de wer-
king van het besluit. 
U kunt de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Limburg, te Roermond, sector 
Bestuursrecht,
gevestigd Willem II Singel 67 te 6041HR 
Roermond (correspondentieadres: Post-
bus 950, 6040 AZ Roermond), verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen in-
dien onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. 

U kunt ook digitaal een verzoekschrift 
indienen bij bovengenoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Ingekomen meldingen Wet 
milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Burgemeester en wethouders van ge-
meente Kerkrade maken bekend dat in-
gevolge artikel 8.41, lid 1 van de Wet 
milieubeheer de navolgende meldingen 
zijn binnengekomen:
•  Op 10 mei 2017 van Eshaam DHZ Ga-

rage wegens het starten van de inrich-
ting aan de Locht 48 b8, Kerkrade. De 
gemelde activiteit betreft de reparatie 
en onderhoud van personenauto’s.

•  Op 15 juni 2017 van Enexis B.V. we-
gens het veranderen van de inrichting 
aan de Rimburgerweg 3, Eygelshoven. 

Ook deze zomer rijdt de Beleefbus Kerk-
rade weer langs de vele toeristische trek-
kers en bezienswaardigheden die de 
stad rijk is. 

Wanneer:  Van 2 juli t/m 1 oktober 2017.
Welke dagen: Iedere woensdag en zon-
dag.
Waarlangs: Wormdal, Anstelvallei, 
GaiaZOO, Museumplein Limburg, Leisu-
reDome, de mijnwerkerskolonie Hopel, 
muurschildering project SUPERLOCAL.

Uitstappen: Bij Abdij Roldoc en bij 
Kasteel Erenstein. 
Vertrek:  10.00 en 13.30 uur vanaf de 
Rodaboulevard en 10.15 en 13.45 uur 
vanaf de Rodahal. 
Prijs: Volwassenen 3 euro, kinderen 1 
euro. 

NB: Let voor de opstapplaats op het bord 
‘Beleefbus Kerkrade’. 
Voor alle informatie en tickets: 
www.beleefbuskerkrade.nl

Bent u al mee geweest met de 
Beleefbus Kerkrade?

Offi ciële mededelingen
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Adresgegevens
Correspondentie-adres:
Gemeente Kerkrade
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
Telefoon: 14 045   Fax: (045) 567 63 95
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 vrij-
dag 08.30 – 12.00 uur volledig op afspraak

Vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Vakloket Maatschappelijke Zorg
Activerium, Marktstraat 6, Kerkrade
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.00 uur
Bel voor het maken van een afspraak met 
het algemeen telefoonnummer van de 
gemeente: 14 045.

Een bezwaarschrift of
zienswijze indienen
Een bezwaarschrift/zienswijze moet
worden ondertekend en dient tenminste
te bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c.  een omschrijving van de inhoud van de 

bekendmaking/de publicatie waartegen 
het bezwaar/de zienswijze is gericht;

d. de gronden van het bezwaar cq.
    een uiteenzetting van de zienswijzen.

www.kerkrade.nl

Sociale wijkpunten
De sociale wijkpunten zijn bereikbaar 
via het algemene telefoonnummer 
14 045 tegen lokaal tarief te bellen.

Sociaal Wijkpunt West
Akerstraat 31

Spreekuur Sociaal raadslieden
- maandag 9.00 - 12.00 uur
- woensdag 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur Sociaal wijkteam
- maandag 12.30 - 14.00 uur
- woensdag 12.30 - 14.00 uur
 
Sociaal Wijkpunt Noord
Bibliotheek, Terbruggen 18
 
Spreekuur Sociaal raadslieden
- dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur Sociaal wijkteam
- dinsdag 12.30 - 14.00  uur
 
Wijkpunt Samen Leven Pietershof
Akkerheide 64, Chevremont
 
Spreekuur Sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur Sociaal wijkteam
- donderdag 12.30 - 14.00 uur

Sociaal Wijkpunt Oost
Wijkpunt Kling Nullet
ingang Maria Gorettiplein

Spreekuur Sociaal raadslieden
- vrijdag 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur Sociaal wijkteam
- vrijdag 12.30 - 14.00

Offi ciële mededelingen

Alle bekendmakingen zijn
ook online te raadplegen
via www.kerkrade.nl

>>> www.kerkrade.nl

De gemelde activiteit is het vervangen 
van een gasstation.

•  Op 12 juli 2017 van Stichting Mean-
derGroep Zuid-Limburg wegens het 
veranderen van de inrichting aan de 
Maria Gorettistraat 4, Kerkrade. De 
verandering betreft het in werking heb-
ben van een restaurant en een stookin-
stallatie.

Bovengenoemde inrichting vallen on-
der de werking van het Activiteitenbe-
sluit milieubeheer en de bijhorende 
ministeriële regeling. Voor meer infor-
matie kunt u het E-loket raadplegen via 
https://www.aimonline.nl .
Tegen deze meldingen kan geen bezwaar-
schrift of zienswijze worden ingebracht.

Ingekomen sloopmeldingen
Het college maakt bekend dat op de tus-
sen haakjes vermelde data de volgende 
sloopmeldingen zijn binnengekomen:

•  Het slopen van een gedeelte van de 
brug (KW 165) aan de Gravenweg 
(d.d. 25.7.2017)

•  Het slopen van een gedeelte van het 
KW 166 aan de Autoweg Kerrkade 
Brunssum (d.d. 25.7.2017)

•  Het uitvoeren van sloopwerkzaamhe-
den i.v.m. de renovatie van het pand 
Einderstraat 22 (d.d. 25.7.2017)

•  Het slopen van een binnenmuur aan 
de Marktstraat 75 (d.d. 27.7.2017)

•  Het verwijderen van asbesthoudende 
toepassingen aan de Directeur van de 
Vennestraat 48 (d.d. 27.7.2017)

•  Het verwijderen van asbesthoudende 
toepassingen aan de Lupinestraat 167 
(d.d. 27.7.2017)

•  Het slopen van de aanbouwen en ach-
tergevel aan de Kerkraderstraat 67 
(d.d. 28.7.2017)

•  Het verwijderen van asbesthoudende 
toepassingen aan de Chevremont-
straat 30 (d.d. 31.7.2017) 

Melding Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval

Het college heeft op 26 juli 2017 een 
melding ontvangen van Kok Lexmond 
B.V. met betrekking tot het voornemen 
om in de periode van 16 augustus tot ui-
terlijk 16 november 2017 met behulp van 
een mobiele breekinstallatie steenachtig 
materiaal te breken aan de locatie Spek-
hofstraat 20 te Kerkrade.
Het bewerken van het steenachtig mate-
riaal zal naar verwachting maximaal 10 
werkdagen duren.

Deze melding kunt u vanaf donderdag 10 
augustus 2017 desgevraagd inzien bij de 
vakbalie Bouwen, Wonen en Leefomge-
ving in het stadskantoor aan de Markt te 
Kerkrade. U dient hiervoor van te voren 
een telefonische afspraak te maken via 
het algemene telefoonnummer 14 045.

Verkeersbesluit Kerkradersteenweg
Het college is voornemens over te gaan 
tot het op de ventweg langs de Kerkrader-
steenweg instellen van een maximum-
snelheid van 30 km/uur middels plaatsing 
van het verkeersbord A1 (30 km) boven-
aan de ventweg nabij huisnummer 93 en 
het verkeersbord A2 (einde 30 km) onder-
aan bij de verkeerslichten bij de kruising 
met de Hammolenweg;

De stukken liggen van 10 augustus t/m 6 
september 2017 ter inzage bij het infor-
matiecentrum in het stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen binnen de 
hierboven genoemde termijn hun ziens-
wijze over dit voornemen indienen. Dit 
kan schriftelijk bij het college (zie kader 
adresgegevens) of telefonisch via het al-
gemeen telefoonnummer 14 045.

Verleende omgevingsvergunningen 
Het college heeft de volgende omge-
vingsvergunningen verleend en op de 
tussen haakjes vermelde data aan de aan-
vragers verzonden:

•  Het vellen van diverse houtopstanden 
en het aanpassen van de watergangen 

en het verfl auwen van de westelijke 
bocht i.h.k. van de aanleg Buitenring 
aan de Gravenweg (d.d. 27.7.2017)

•  Het kappen van een den en een pru-
nus aan de Achterschouffert 6 (d.d. 
1.8.2017)

•  Het kappen van 32 bomen aan de 
Hopelerweg 250 (d.d. 1.8.2017)

•  Het kappen van 10 sparren aan de 
Rembrandt van Rijnstraat 39 (d.d. 
1.8.2017)

•  Het kappen van een den aan de 
Maarstraat 22 (d.d. 1.8.2017)

•  Het kappen van een eik aan de 
Achterschouffert (d.d. 1.8.2017)

•  Het veranderen van het woonhuis aan 
de Calbertsweg 183 (d.d. 1.8.2017)

De stukken liggen, na telefonische af-
spraak, ter inzage bij de vakbalie Bou-
wen, Wonen, Leefmilieu, op de begane 
grond van het stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 we-
ken na de datum van verzending van de 
vergunning aan aanvrager een bezwaar-
schrift tegen dit besluit indienen. Het 
bezwaarschrift dient schriftelijk bij het 
college te worden ingediend (adres: zie 
kader adresgegevens) en moet voldoen 
aan de voorwaarden die beschreven 
staan bij ‘Een bezwaarschrift of zienswij-
ze indienen’ (zie kader). 
Een bezwaar schorst echter niet de wer-
king van de vergunning. 
U kunt de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Limburg te Roermond, sec-
tor Bestuursrecht, gevestigd Willem II 
Singel 67 te 6041HR Roermond (corres-
pondentieadres: Postbus 950, 6040 AZ 
Roermond), verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist. Voorwaarde is dat u ook be-
zwaar heeft gemaakt.

U kunt ook digitaal een verzoekschrift in-
dienen bij bovengenoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.


