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Beste bewoners,
Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 18. Met deze nieuwsbrieven informeren we u over de
lopende zaken van SUPERLOCAL. Door corona is alles anders op dit moment en er
wordt veel van ons gevraagd. Het project SUPERLOCAL gaat door. Dit gaat helaas
gepaard met hinder voor de omwonenden, wat erg vervelend is.
In deze uitgave gaan we in op de volgende zaken:
1. Openbare ruimte
2. Grondgebonden woningen
3. Werkzaamheden flat
4. Twee laags parkeren
5. The Innovation in Politics Award
6. Uitlaten honden
7. Waterkringloop
8. Reconstructie Ursulastraat en Vroenstraat
9. Bouwkavels
10. Contactpersonen voor melden hinder, etc.

1. Openbare ruimte
Fases werkzaamheden
Het aanleggen van de openbare ruimte gebeurt in delen. Op het plaatje hieronder staat
aangegeven wanneer wat aan de beurt is.
Blauw = 2020: aanleg infra, maart 2021: overige inrichting
Groen = vanaf maart 2021: aanleg infra. Tot ongeveer augustus 2021: overige inrichting
Rood = vanaf juni 2021 tot eind 2022: aanleg infra

Aanleg wegen en gebruik van beton
Bij SUPERLOCAL worden onder andere materialen uit de flats hergebruikt voor de
bouw van woningen en de aanleg van de openbare ruimte. De aanleg van de straat bij
de 15 grondgebonden woningen is gebeurd met gerecycled beton. Het onderzoeken
van de mogelijkheid om beton uit de flat zodanig te verwerken tot nieuw bruikbaar
beton is een onderdeel van de Europese UIA-subsidie. Om de goede samenstelling te
krijgen voor het betonmengsel zijn diverse onderzoeken verricht en is er een
Kwaliteitsplan opgesteld.
Opruimen terrein
De komende maanden zal het projectgebied nabij de 3 UIA-woningen worden
opgeruimd zodat het terrein netter gaat uitzien en het terrein geschikt wordt gemaakt
voor herinrichting. Dit zorgt er hopelijk voor dat inwoners ook netter omgaan met het
gebied. De aanplant van de bomen staat gepland eind 2021.

Openbare verlichting
Onlangs is het ontwerp voor de openbare ruimte goedgekeurd. Het plaatsen van de
lichtmasten zal fasegewijs plaatsvinden. De lichtmasten voor de blauwe fase worden in
de eerste helft van 2021 geplaatst.
2. Grondgebonden woningen
Afgelopen week hebben de eerste bewoners van het SUPERLOCAL-gebied de sleutel
van hun nieuwe huis gekregen. De eerste 15 woningen van het project zijn klaar en
opgeleverd. De levensloopbestendige circulaire woningen zijn een doorontwikkeling
van de meest succesvolle bouwkundige experimenten binnen het gebied. De circulaire
technieken zijn eerst in een Expogebouw en later in drie circulaire proefwoningen
beproefd en doorontwikkeld en vervolgens toegepast tijdens de bouw van deze 15
nieuwe woningen.

3. Werkzaamheden flat
Hoewel het weer de laatste weken niet echt meewerkt, zijn de werkzaamheden toch
behoorlijk opgeschoten. De ruwbouw van het nieuwbouwdeel heeft inmiddels de 8e
verdiepingsvloer bereikt en hier wordt nu weer gewerkt aan de wanden op deze
verdieping. Nog maar 4 verdiepingen en we zijn aan het “hoogste punt”.
Het metselwerk van de begane grond is zo goed als gereed en op de verdiepingen
daarboven zijn de gevels al deels gedicht zodat gestart kan worden met de binnen
werkzaamheden.

De bestaande bouw ziet er inmiddels alweer heel anders uit. Van verschillende
verdiepingen zijn de nieuwe galerijen geplaatst en zijn de gevelpuien in de woningen
gehesen. Ook aan de balkonzijde zijn we een flink eind op weg en gaat de
staalconstructie voor de balkons flink omhoog. Doordat deze verdiepingen nu weer
veilig bereikbaar zijn, kan ook hier gestart worden met de planning van de
afbouwwerkzaamheden.
Denkt u met ons mee?
Onderin de flat komt een gezamenlijke ruimte met allerlei faciliteiten voor de bewoners
en voor de buurt. Er is een groep die zich bezig houdt met wat er moet komen etc. Wilt
u ook hierover meedenken, meld u dan aan bij HEEMwonen via info@heemwonen.nl
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
4. Twee laags parkeren
De toekomstige bewoners van de flat hebben een plek nodig om hun auto(‘s) te
parkeren. Om te voorkomen dat het hele gebied vol staat met auto’s en dus de overlast
te beperken, komt er aan de zijde van de Bergstraat twee laags parkeren. We gebruiken
daarvoor een parkeerdek dat gedemonteerd is in Amsterdam bij het ziekenhuis en in
Kerkrade wordt herbouwd. Zeer duurzaam en dus past het perfect bij de doelstelling
van het project: zoveel mogelijk hergebruiken! In maart wordt een vergunning
aangevraagd en in juni wordt gestart met de bouw. Op het onderstaand plaatje ziet u
het twee laags parkeren zoals het in Amsterdam uit zag.

5. The Innovation in Politics Award 2020
SUPERLOCAL -Super Circular Estate - heeft The Innovation in
Politics Award 2020 gewonnen! SUPERLOCAL won in de categorie ‘Ecology’. Dat is in
december bekend geworden. Met de prijzen wil The Innovation in
Politics Institute het politieke werk in Europa erkennen en ondersteunen. Ieder jaar
wordt er een jury samengesteld om te beslissen wie de prijs wint. Dit jaar waren er
1058 juryleden uit 47 landen. Vanuit 22 landen kreeg het project 389 keer het
commentaar ‘uitstekende inzending’.

6. Uitlaten honden
Rondom de hekken in het projectgebied worden veel honden uitgelaten. Dat leidt in
sommige gevallen tot overlast vanwege de poep. Laten we proberen om deze overlast
samen te voorkomen.
7. Waterkringloop
In het eerste kwartaal van 2021 wordt op de locatie waar de ondergrondse WML (Water
Maatschappij Limburg) buffer is gerealiseerd een nieuw zuiveringsgebouw geplaatst. In
het zuiveringsgebouw wordt het water uit het plangebied gezuiverd en getest. Naast het
zuiveringsgebouw zal door de WBL (Waterbedrijf Limburg) een helofytenveld
gerealiseerd worden om het waswater te zuiveren.
8. Reconstructie Vroenstraat en Ursulastraat
De Vroenstraat en de Ursulastraat staan op de planning voor reconstructie. De
Ursulastraat wordt in de tweede helft van 2021 opgepakt, de Vroenstraat in het eerste
kwartaal van 2022. De gemeente begint iets later met de reconstructies omdat de

werkzaamheden van SUPERLOCAL nog in volle gang zijn en voorkomen moet worden
dat straten beschadigingen oplopen door bijvoorbeeld veel vrachtwagens.
9. Bouwkavels
In de plannen van het SUPERLOCAL-gebied staan bouwkavels opgenomen. Deze liggen
achter het patronaat, naast de drie UIA-woningen en aan de kant van de Vroenstraat
(achter de aanleunwoningen van de Vroenhof). Zodra hierover meer nieuws is, komen
we er op terug.
10. Contactpersonen
Bij hinder van de werkzaamheden of andere vragen en opmerkingen kunt u terecht bij
de volgende personen:
Jongen Bouwpartners: de heer Henk Robroeks 088-186 1200 (flat).
Gemeente Kerkrade: de heer Victor Moura 14 045 (openbare ruimte).
HEEMwonen: de heer Dennis Bogers (flat) en Petra Rovers (15 grondgebonden
woningen aan Thijs Wöltgensstraat) via 045-645 44 44.
Mailen kan naar superlocal@kerkrade.nl
SUPERLOCAL is ook te volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Meer info
www.superlocal.eu

