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Beste bewoner,
In elke nieuwsbrief houden we u op de hoogte over alles wat er gebeurt in het project
SUPERLOCAL bij u in de buurt. In deze editie vertellen we wat meer over:
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8.
9.

Vragenlijst voor bewoners
Sloop flat Jonkerbergstraat
Verbouwing flat Voorterstraat
Informatiedeuren
Feniks-3, hoe staat het ermee?
De klankbordgroep van bewoners
Ideeën nieuwe straatnamen
Mogelijke overlast
Meer informatie

1. Vragenlijst voor bewoners
Eén van de partners van SUPERLOCAL is Zuyd Hogeschool. Zij hebben een vragenlijst
opgesteld voor omwonenden. Hiermee willen we erachter komen wat u als bewoner
vindt van het project SUPERLOCAL, wat u aanspreekt, wat beter kan en welke overlast u
misschien ervaart. Het zou dus heel fijn zijn als zoveel mogelijk bewoners de enquête
invullen. Wilt u hieraan meedoen? Ga dan naar de www.superlocal.eu/vragenlijst
Meedoen kan tot en met zondag 12 januari 2020. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
2. Sloop flat Jonkerbergstraat
Zoals we allemaal hebben kunnen zien, is de flat inmiddels afgebroken. De komende
tijd zal het betonpuin zodanig worden verwerkt dat we het kunnen hergebruiken bij de
bouw van de 15 grondgebonden woningen en in de openbare ruimte.
3. Verbouwing flat Voorterstraat
De galerijen en het trappenhuis van de
flat aan de Voorterstraat worden
gesloopt. Het zijn de laatste
sloopwerkzaamheden. Achter de
schermen zijn we bezig met de
voorbereidingen van de renovatie en de
bouwwerkzaamheden van de
Voorterstraat. Het betonpuin dat vrijkomt
bij de sloopwerkzaamheden wordt
voorlopig in het projectgebied opgeslagen en wordt later hergebruikt. De verwachting is
dat de eerste bewoners medio 2021 in hun woning kunnen trekken.

4. Informatiedeuren
Aan de kant van de Ursulastraat staat al enige tijd een
deur en kozijn uit een van de flatwoningen. Deze deur
doet dienst als informatiepunt (informatie wordt met
regelmaat vervangen). Vanuit de bewoners is
aangegeven dat er behoefte is aan een zelfde infodeur
aan de kant van de Voorterstraat. Deze staat er sinds
kort. Er zijn nog 3 deuren bij gekomen met vaste
informatie over de deelprojecten Feniks-3 (drie
proefwoningen), de bouw van de flat aan de
Voorterstraat en de gesloten waterkringloop.
Ga gerust eens een kijkje nemen!

5. Feniks-3, hoe staat het ermee?
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
de Feniks-3 (drie proefwoningen). De
verwachte oplevering is in het voorjaar
van 2020. Dit moment zullen we met
bewoners vieren.
De kennis die we met deze woningen
opdoen, wordt gebruikt bij de bouw van
nog 15 grondgebonden woningen.

6. De Klankbordgroep van bewoners
Bij het project SUPERLOCAL is zoals u
misschien al weet, een klankbordgroep actief.
Zij denken mee over allerlei zaken die te
maken hebben met het project. Er zijn enkele
leden bij gekomen. Een goed moment om deze
groep nog eens op de foto te zetten. We
bedanken hen voor alle inzet. Op
www.superlocal.eu/klankbordgroep-superlocal/
staan binnenkort alle namen zodat u weet bij
wie u met vragen terecht kunt.

7. Ideeën nieuwe straatnamen
In het projectgebied komen enkele nieuwe straten (zie het bijgevoegde kaartje). Deze
straten moeten natuurlijk ook een naam krijgen. Nieuwe straatnamen worden besproken
en bepaald in de straatnamencommissie van de gemeente. U kunt ideeën voor deze
nieuwe straatnamen aandragen via superlocal@kerkrade.nl.

8. Mogelijke overlast
Tijdens alle werkzaamheden doen de partijen hun uiterste best om voor u de overlast te
beperken. Helaas kan niet alle overlast worden voorkomen. We vragen hiervoor uw
begrip.
9. Meer 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.
Meer informatie vindt u op www.superlocal.eu. SUPERLOCAL is ook te vinden op
Facebook, Twitter en LinkedIn.

