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Beste inwoner,
In deze nieuwsbrief informeren we u
graag over het laatste SUPERLOCAL
nieuws.
Sloopafval Ursulastraat
Op de plek waar de flat aan de
Ursulastraat heeft gestaan ligt
momenteel een berg met slooppuin. Het
puin ligt er niet voor niks. We testen of
we het kunnen gebruiken voor de
fundering van vier proefwoningen die op
deze plek gebouwd worden, of voor
bijvoorbeeld de inrichting van het
omliggende gebied. We begrijpen dat u
ondertussen last ondervindt van met
name het stof dat vrijkomt als het puin
verder opdroogt. Daarom is een zeil
over het puin gespannen dat de verdere
verspreiding van stof tegengaat.
Uiteindelijk wordt het puin uiteraard
opgeruimd.
Stedenbouwkundig plan vastgesteld
Op pagina drie van deze nieuwsbrief
vindt u het vastgestelde
stedenbouwkundig plan. Dit plan is
samen met de klankbordgroep tot stand
gekomen. De klankbordgroep zegt
daarover: ‘We zijn nauw betrokken in het
proces en met onze opmerkingen wordt
ook daadwerkelijk wat gedaan.’

Stand van zaken project
Eind 2017 heeft het SUPERLOCAL-project
een Europese subsidie ontvangen.
Dankzij die subsidie kunnen we
vernieuwende oplossingen onderzoeken,
zoals vier proefwoningen van
hergebruikt materiaal uit flat C aan de
Jonkerbergstraat. De kennis die is
opgedaan bij het uithijsen en het
bouwen van het expogebouw, wordt
gebruikt om de proefwoningen te
bouwen. Flat C wordt duurzaam
gesloopt, materialen uit de flat worden
per grondstof, zoals hout, glas en plastic
van elkaar gescheiden om de flat
optimaal te recyclen. De vier woningen
hebben elk een andere grootte en
worden gemaakt met verschillende
recycle methoden. De verwachting is dat
eind dit jaar wordt gestart met de bouw
van de proefwoningen.
Ontwikkeling Voorterstraat
We werken aan de herontwikkeling van
flat B aan de Voorterstraat. Het plan is
om deze flat te behouden en volledig te
renoveren. Na de renovatie komen er in
de flat ongeveer 110 woningen, met
verschillende indelingen. De Europese
subsidie maakt gemeenschappelijke
ruimtes voor bewoners en omwonenden
in de flat mogelijk.

Buurtevenement 24 februari 2018

Buurtbarbecue

Op zaterdag 24 februari was het
buurtevenement in ’t Patronaat. Tijdens
de gezellige informatiemarkt werd er
enthousiast meegedacht over de
inrichting van het omliggende gebied.
Ideeën voor parkeren, spelen en
bewegen, groen en ontspanning werden
genoemd. Ook is aangegeven welke
wijkvoorzieningen de inwoners graag
willen zien.

Op 1 september 2018 organiseert een
aantal bewoners uit de wijk een
buurtbarbecue. Houd de datum alvast
vrij! Aanmelden voor de barbecue kan
door een e-mail te sturen naar
buurtoverleg@superlocal.eu.
Vragen?
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.

Voor de kinderen was er een speciale
kinderhoek, waar zij spelenderwijs hun
voorkeur konden geven voor
speelvoorzieningen in de buurt. Met een
ware virtual reality bril kon men zelfs een
eerste indruk krijgen van de
mogelijkheden van een gerenoveerde
flat B. De ideeën en opmerkingen die
tijdens deze middag zijn verzameld
worden momenteel verwerkt in de
uitwerking van diverse plannen, zoals het
openbaar gebied.

SUPERLOCAL is een project waarin
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.

Denk met ons mee!
Heeft u na het lezen van deze
nieuwsbrief een goed idee voor het
project? Laat het ons weten! Stuur
een e-mail naar info@superlocal.eu.

Volg SUPERLOCAL!
www.superlocal.eu
www.facebook.nl/superlocalproject
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Stedenbouwkundig plan SUPERLOCAL
Op deze pagina ziet u het stedenbouwkundige plan.
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