
 

Nieuwsbrief 19 
 

 

Kerkrade, juni 2021 

 

 

Beste bewoners, 

 

Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 19. Met deze nieuwsbrieven informeren we u over de 

lopende zaken van SUPERLOCAL.  

 

In deze uitgave gaan we in op de volgende zaken: 

 

1. Werkzaamheden flat 

2. Tijdelijk trottoir-parkeren Voorterstraat zijde KVC Oranje 

3. Openbare ruimte 

4. Twee laags parkeren 

5. Reconstructie Ursulastraat en Vroenstraat 

6. Contactpersonen voor melden hinder, etc. 

 

 

1. Werkzaamheden flat 
 

De dakvloer van het nieuwbouwdeel is gestort en daarmee is het ‘hoogste punt’ 

inmiddels bereikt. De verschillen in tijd zijn nu ook zichtbaar. Zo staan er op de 

bovenste verdiepingen nog stutten in de woningen vanwege de uithardingstermijn van 

de betonnen vloeren, maar zitten de onderste verdiepingen volop in de afbouwfase. 

Denk dan aan het aanbrengen van tegelwerk, spuitwerk en het plaatsen van de eerste 

keukens. Het gaat dan ineens snel… 



 

Ook in het deel van de bestaande bouw is men reeds begonnen met de afbouw van de 

onderste lagen. In de lagen daarboven is men druk bezig met het aanbrengen van de 

binnenwanden en het aanbrengen van het leidingwerk voor de installaties. 

De laatste kozijnen worden binnenkort geplaats zodat dit bouwdeel in het geheel wind- 

en waterdicht is. Daarnaast is aan de buitenzijde gestart met het aanbrengen van de 

isolatie ten behoeve van het gevelstukwerk. De steiger aan de galerijzijde is inmiddels 

verdwenen, hierdoor zijn de nieuwe hekwerken al zichtbaar. 

 

 
 

De werkzaamheden voor de gezamenlijke ruimte, die in het bestaande deel komt, zijn 

ook begonnen. Momenteel wordt er gewerkt aan de fundering en spoedig zullen hier de 

prefab betonnen elementen geplaatst worden. 

 

De bouw nadert de eindfase. Hierdoor is de bouwkraan binnenkort niet meer nodig en 

zal deze in de week van 7 juni afgebroken worden. 

 

Hoogste punt 

Op donderdag 27 mei werd stil gestaan bij het bereiken van het hoogste punt van de 

flat. Dit werd traditioneel gevierd met de werklui.  



 

 
 

2. Tijdelijk trottoir- parkeren Voorterstraat zijde KVC Oranje 

 

De werkzaamheden aan de flat in de Voorterstraat zijn momenteel in volle gang. De 

afgelopen weken zijn er diverse meldingen binnengekomen over werkbusjes die op de 

stoep en in het groen geparkeerd staan.  

Daarom is het zogenoemde ‘trottoir-parkeren’, dat nu al geldt vanaf de rotonde tot aan 

het KVC- Oranjeterrein, doorgetrokken tot aan de Bergstraat. Dit geldt voorlopig alleen 

voor de zijde van het KVC- Oranjeterrein.  

Er zal ter verduidelijking een geel bord geplaatst worden met hierop de informatie dat 

trottoir-parkeren is toegestaan. Ook zal er regelmatiger gecontroleerd worden of de 

busjes op juiste wijze staan geparkeerd. 

We vragen daarnaast ook om een stukje wederzijds begrip: er wordt momenteel hard 

gewerkt op de bouwplaats en door de coronamaatregelen zijn er meer busjes nodig om 

de werklui te vervoeren.  

 

3. Twee laags parkeren 

 

De gemeente Kerkrade heeft een aantal maanden geleden de omgevingsvergunning 

voor van de bouw van het parkeerdek aangevraagd. De vergunning is verleend en de 

aanvraag voldoet aan de geldende regels- en criteria van het vigerende 

bestemmingsplan. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient 

men zich te houden aan diverse wettelijke gestelde termijnen, onder meer de zogeheten 

bezwaartermijn. De bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Gedurende deze zes 

weken durende termijn is één bezwaar is ingediend. De centrale 

bezwaarschriften commissie (CBC) van de gemeente Kerkrade heeft nu zes weken de 

tijd om te reageren op het ingediende bezwaar. Deze reactietermijn loopt begin juni ten 

einde. 

 



 
 

4. Openbare ruimte 

 

Binnenkort wordt er begonnen met het inzaaien van de grond rondom de UIA-

woningen en 15-grondgebonden woningen. Ook wordt gestart met de schanskorven 

binnen het projectgebied. De hekwerken worden omgezet. 

 

 
 

 

 

 

 



5. Reconstructie Ursulastraat en Vroenstraat 

 

Vanaf 30 augustus 2021 zal de Ursulastraat in fases gereconstrueerd worden. De 

werkzaamheden beginnen aan de zijde van het Patronaat. Stapsgewijs wordt er in de 

richting van de kruising met de Vroenstraat gewerkt. De reconstructie van de 

Ursulastraat wordt begeleid door de civiel-projectleider van de gemeente Kerkrade. 

Meer informatie volgt. Wanneer alles volgens planning verloopt, zal de Ursulastraat in 

de loop van het eerste kwartaal van 2022 gereed zijn. 

 

6.  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 

 


