Nieuwsbrief
Aan: Omwonenden flats Bleijerheide
2017
Beste omwonende,
Graag willen we u informeren over hoe het
ervoor staat met de sloop en andere
zaken die te maken hebben met het
project SUPERLOCAL.
Sloop
Al enige tijd is Sloopbedrijf Dusseldorp
bezig met het slopen van flat D aan de
Ursulastraat. De asbestsanering van deze
flat is inmiddels afgerond en tevens
volledig gestript waardoor alleen het
betonnen casco (geraamte) nog zichtbaar
is. Met behulp van een kraan met lange
giek wordt er in de week van 8 januari
gestart met de machinale sloop van de
bovenbouw. In een tijdsbestek van twee
weken wordt het casco gecontroleerd naar
beneden geknipt. Vervolgens wordt het
puin verkleind en worden de kelder en
fundaties verwijderd. In de tussentijd wordt
het puin afgevoerd naar een recycling
installatie ten behoeve van hergebruik. De
werkzaamheden zullen ongeveer twee
maanden in beslag nemen.
Opening expogebouw
Op 1 november kon iedereen getuige zijn
van een spectaculair uithijsmoment bij flat
D aan de Ursulastraat. Delen van
appartementen werden uitgehesen.
Hiervan

December

wordt een proefgebouw gemaakt
(expogebouw). In februari 2018 zullen we
dit gebouw openen en kunt u zien hoe de
appartementendelen zijn hergebruikt. Voor
deze opening wordt u natuurlijk ook weer
uitgenodigd.
Klankbordgroep
Samen met de klankbordgroep werken
HEEMwonen en de gemeente hard aan
het ontwerp van hoe het hele gebied van
de hoogbouwflats eruit moet komen te
zien. Heeft u opmerkingen of vragen,
neem contact op met één van de leden
van de groep. Op www.superlocal.eu kunt
u de gegevens vinden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Martijn Segers, projectleider HEEMwonen
via 645 44 44 of Huub Engelen,
projectleider gemeente Kerkrade op 14
045.
SUPERLOCAL is ook te vinden op
Facebook en LinkedIn.
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.
Wij wensen u een fijne Kerst en een
gezond en mooi 2018!

