Nieuwsbrief 5: Laatste nieuws SUPERLOCAL
Aan: omwonenden flats Bleijerheide

27 juli 2017

Beste bewoner,
Klankbordgroep
Op 12 juli kwam de klankbordgroep
SUPERLOCAL voor de tweede keer bijeen.
Allerlei zaken kwamen aan de orde,
waaronder de rol van de groep, wat zijn de
verwachtingen. Tijdens de bijeenkomsten op
13 juni en 12 juli én tijdens de
informatieavond sloop zijn allerlei vragen
gesteld. De antwoorden vindt u op de
achterkant van deze nieuwsbrief.

De sloop van flat D aan de Ursulastraat is
gestart met de voorbereidende
werkzaamheden.
In deze nieuwsbrief informeren we u over het
laatste nieuws over SUPERLOCAL.
Overnachten in flat C
Misschien heeft u de afgelopen weken licht
gezien in flat C. Medewerkers van sloper
Dusseldorp slapen in de flat gedurende de
sloop.

Op www.superlocal.eu, de website van het
project, is een lijst te vinden met de
kartrekkers van de klankbordgroep. Mocht u
vragen aan hen hebben, dan kunt u daar de
gegevens vinden of een e-mail sturen naar
buurtoverleg@superlocal.eu.

Website en Facebook
Wilt u alles weten over SUPERLOCAL? Kijk dan
op www.superlocal.eu of like onze nieuwe
Facebookpagina!

Vragen?
Heeft u vragen over het project, neem dan
contact op met Martijn Segers van
HEEMwonen via (045) 645 44 44
of met Huub Engelen van de gemeente
Kerkrade via 14 045.

App
Sloper Dusseldorp heeft een app waarin u
kunt zien hoe het staat met de sloop van flat
D. Ga naar www.superlocal.eu voor de
instructie hoe u de app kunt downloaden.

SUPERLOCAL is een project waarin de
gemeente Kerkrade, HEEMwonen en IBA
Parkstad werken aan de duurzame toekomst
van Bleijerheide. Alle vrijkomende
bouwmaterialen worden in het gebied zelf
hergebruikt. Meer informatie vindt u op
www.superlocal.eu.
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Vragen en antwoorden sloop

Toekomst gebied
Vraag: Wat gaat er gebeuren met de andere
twee flats, flat B en C?
Antwoord: Dat weten we nog niet. Ons doel is
om alle aanwezige kwaliteiten in het gebied
zélf opnieuw te gebruiken; van bouwmateriaal
tot gedachtegoed. Mogelijkheden zijn (van
groot naar klein):
- volledig hergebruik van een hele flat
- hergebruik van flatdelen, zoals vloeren en
wanden of
- slopen van beide flats en er grondstoffen
van maken voor nieuwe materialen.
Aan de hand van onderzoeken en
experimenten toetsen we in hoeverre
hergebruik mogelijk is; economisch en
maatschappelijk. We werken binnen
SUPERLOCAL samen met een groot aantal
partijen, zoals lokale bouwbedrijven en
onderwijsinstanties.
Alle onderzoeksresultaten zijn te vinden op
onze website www.superlocal.eu.

Toegang/parkeren
Vraag: Is de Vroenstraat breed genoeg om als
toegangsweg te dienen voor het
vrachtverkeer?
Antwoord: Op dit moment wel. Tijdens de
asbestsanering is er namelijk nauwelijks
vrachtverkeer. We zoeken met de sloper naar
een oplossing voor het moment dat de sloop
écht van start gaat. Dan is er namelijk wél veel
vrachtverkeer.
Vraag: Wat betekenen de
sloopwerkzaamheden voor de
parkeergelegenheid, die nu al erg gering is?
Antwoord: De parkeerstroken langs de
Ursulastraat blijven tijdens de sloop in
gebruik. Tijdens de sloop zult u weinig tot
geen hinder ondervinden wat betreft
parkeren.
Sloop
Vraag: Is het noodzakelijk om de ramen te
sluiten tijdens de asbestwerkzaamheden?
Antwoord: Nee dit is niet nodig.

Overig
Vraag: Hoe kunnen we de klankbordgroep
bereiken?
Antwoord: De klankbordgroep bestaat uit
omwonenden die graag willen meedenken
over de toekomst van het gebied. De namen
en adresgegevens van de kartrekkers staan op
de website www.superlocal.eu (onder
‘omwonenden’). Het emailadres:
buurtoverleg@superlocal.eu.
Meer informatie over de werkzaamheden en
initiatieven van de klankbordgroep volgt later.

Vraag: Waar wordt de betonbreker geplaatst?
Antwoord: De exacte plek van de betonbreker
volgt nog. Tijdens de sloop wordt zoveel
mogelijk beton ter plekke vergruisd. Dit
voorkomt overlast en is beter voor het milieu.
Zo zijn namelijk minder vrachtwagens nodig
om het beton af te voeren.
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