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Beste inwoner,
Bij het project SUPERLOCAL gebeurt veel.
Op 22 en 24 februari vinden twee
activiteiten plaats waar u van harte voor
bent uitgenodigd.
1. Opening Expogebouw
U heeft het vast al gezien: Flat D aan de
Ursulastraat is aan de horizon verdwenen.
Op 1 november kon iedereen nog getuige
zijn van het uithijsen van woningdelen uit
deze flat. De delen zijn aan de
Voorterstraat/Vroenstraat weer opgebouwd
en vormen de basis van het Expogebouw:
een proefgebouw dat bestaat uit
sloopmateriaal van de Ursulaflat.
Op donderdag 22 februari openen we graag
samen met u dit Expogebouw. Om 16.45
uur bent u van harte welkom bij het
expogebouw op het terrein van de flats. Om
17.00 uur is de officiële feestelijke opening
en brengen we ter plekke een toost uit.
Aansluitend kunt u het expogebouw
bezichtigen. Hier is een tentoonstelling
waar u alle informatie over het project en de
gebiedsplannen vindt. In het Patronaat staat
daarna een warme maaltijd en een drankje
voor u klaar. Om een idee te krijgen wie
mee wil eten na afloop, vragen we u zich
aan te melden via het aanmeldformulier op
de website van het project:
www.superlocal.eu

2. Buurtevenement
Op zaterdag 24 februari vragen we uw hulp
en uw bijdrage en willen we u meer
vertellen over het project SUPERLOCAL.
Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u welkom
in het Patronaat voor het buurtevenement.
Er is een gezellige markt waar u aan de
hand van thema’s informatie kunt ophalen
over wat er allemaal gebeurt op het terrein
van de flats in Bleijerheide.
Graag nodigen wij u ook uit om mee te
denken over het project en de toekomst van
uw buurt. Bijvoorbeeld over de inrichting
van het omliggend gebied en welke
wijkvoorzieningen u graag zou willen zien.
Voor de kinderen is er een speciale
kinderhoek, waar zij spelenderwijs hun
voorkeur geven voor speelvoorzieningen in
de buurt. Voor een hapje en drankje wordt
natuurlijk gezorgd. Toegang is gratis!
Heeft u vragen? Neem dan contact op met
de projectleider van HEEMwonen, Martijn
Segers, via 645 44 44 of met de
projectleider van de gemeente Kerkrade,
Huub Engelen, via 14 045.
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.
SUPERLOCAL wordt ondersteund door een
Europese subsidie van Urban Innovative
Actions.

