Nieuwsbrief 14 SUPERLOCAL
Kerkrade, maart 2020
Beste bewoner,
Met de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte over alles
wat er gebeurt in het project SUPERLOCAL bij u in de buurt.
Deze keer komt aan de orde:
1.
2.
3.
4.

Feniks-3
Hergebruik betonpuin
Openbare ruimte
Meer informatie

Feniks-3
In april van dit jaar worden de drie proefwoningen Fenix-3 opgeleverd. Daarvoor
moeten er nog een aantal aansluitingen komen waaronder die op de riolering in de
Ursulastraat. Dat gaat gebeuren van maandag 9 tot en met woensdag 11 maart met een
mogelijke uitloop naar de donderdag. Er komt een aansluiting op de rioolput aan de
zijde van de woningen ter hoogte van de huisnummers 65/67. Door de werkzaamheden
moet de Ursulastraat gedurende deze dagen op die plaats afgesloten wordt voor het
doorgaand verkeer. Alle woningen blijven gewoon bereikbaar vanuit de
Bleijerheiderstraat of de Clarastraat/Vroenstraat.
Hergebruik betonpuin
Zoals u hebt kunnen zien, is de sloop van de flat aan de Jonkerbergstraat afgerond. Her
en der op het terrein liggen nog een aantal bergen met betonpuin. Dit puin zal de
komende week dusdanig gebroken worden dat het hergebruikt kan worden in het beton
voor de wegen en paden en de bouw van de 15 grondgebonden woningen. In de
volgende nieuwsbrief informeren we u nader over de grondgebonden woningen en de
werkzaamheden van de flat aan de Voorterstraat.
Openbare ruimte
Tijdens de werkzaamheden die boven zijn genoemd, proberen we de openbare ruimte
binnen en rondom het gebied zo goed mogelijk te onderhouden en schoon te houden.
Ook 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.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Maurice Vincken, 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.

