
 

Nieuwsbrief 20 
 

 

Kerkrade, december 2021 

 

 

Beste bewoners, 

 

Voor u ligt Nieuwsbrief nummer 20. 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. Tijdelijke extra parkeerdruk in de omgeving door klussen en verhuizen 

3. Openbare ruimte 

4. Reconstructie Ursulastraat  

5. Klankbordgroep SUPERLOCAL 

6. De beste wensen voor 2022! 

7. Contactpersonen voor melden hinder, etc. 

 

1. Werkzaamheden flat 

Momenteel wordt gewerkt aan de laatste afwerkingen in de algemene ruimtes.  

Nu ook de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen afgerond zijn, kan gestart worden 

met het afmonteren en inregelen van de installaties. 

De bouwketen van JongenBouw tegenover het KVC Oranje terrein worden nog  voor het 

einde van 2021 verwijderd. 

 

Vanaf 1 februari 2022 krijgen de nieuwe bewoners de sleutel en kunnen ze aan de slag 

met klussen voordat ze hun intrek nemen in hun nieuwe woning.  



 
 

2. Tijdelijke extra parkeerdruk in de omgeving door klussen en verhuizen 

Zoals gezegd zullen vanaf februari 2022 de nieuwe bewoners van de flat aan de slag gaan 

met het woonklaar maken van en het verhuizen naar hun woning. Het kan daardoor 

voorkomen dat het in de omgeving drukker is met parkeren dan normaal. Deze situatie is 

tijdelijk.  

 

3. Openbare ruimte 

Er wordt hard doorgewerkt aan de openbare ruimte.  

 

Verharding paadjes en wegen 

Een aantal weken geleden heeft de betonstort plaatsgevonden van de grote doorgang ter 

hoogte van de Ursulastraat en de kruising Voorterstraat/Vroenstraat. Ook de weg tussen 

het parkeerdek en de flat is verhard.  

De oorspronkelijke planning was om op donderdag 23 december verder te gaan met 

beton storten. Vanwege de weersverwachting is dit echter uitgesteld tot de tweede of 

derde week van januari (opnieuw onder voorbehoud van de weersomstandigheden). Dan 

worden onder meer de tussenpaadjes in het middenterrein en de weg die voor de 

waterbuffer langsloopt verhard. Op die manier kan ook het regenwater oppervlakkig 

richting de waterbuffer stromen. 

 

De grote weg aan de parkzijde van de flat blijft voorlopig nog onverhard. Deze weg wordt 

namelijk nog gebruikt voor het afvoeren van grond van het terrein. Als we deze nu al 

zouden verharden, wordt alles weer kapot gereden en dat zou zonde zijn.  

 

Groenvoorzieningen 

Het middenterrein wordt met gras en bloemrijk grasland ingezaaid. Ook worden er 

bomen geplant, dit zal gebeuren in het plantseizoen 2022/2023.  

Met een gedeelte van de bewoners uit de Bergstraat is er tijdens een digitale 

meedenkavond nagedacht over een groene aanvulling tussen de flat en het parkeerdek en 

de Bergstraat. Op basis van hun inbreng zijn we nu bezig met een voorlopig ontwerp 

voor het gebied. Dit ontwerp stemmen we af met de bewoners uit de Bergstraat zodat 

daarna het definitieve ontwerp gemaakt kan worden.   



4. Reconstructie Ursulastraat 

De reconstructie van de Ursulastraat heeft door de coronamaatregelen helaas vertraging 

opgelopen. Dit komt omdat verschillende medewerkers van de aannemer in quarantaine 

moesten, waardoor werk is blijven liggen. Naar verwachting rondt de aannemer eind 

2021/ begin 2022 een ander project af, waardoor er weer meer medewerkers ingedeeld 

kunnen worden de reconstructie van de Ursulastraat. Vanaf dat moment kunnen de 

werkzaamheden weer hervat worden.  

 

5. Klankbordgroep SUPERLOCAL 

De leden van de klankbordgroep zijn het aanspreekpunt voor de omwonenden en 

inventariseren vragen en reacties uit de buurt. U kunt contact opnemen met de 

klankbordgroep door een e-mail te sturen naar buurtoverleg@superlocal.eu 

 

De klankbordgroep in juli 2021 

De afgelopen periode hebben zich twee nieuwe leden aangemeld:  

Thijs Hanf en Joyce Dooijeweerd-van de Poel 

Meer informatie over de klankbordgroep en een overzicht van de leden is te vinden op 

superlocal.eu/omwonenden/klankbordgroep-superlocal 

 

6. De beste wensen voor 2022! 

Inmiddels zijn we alweer aan het einde van 2021 beland. Een belangrijk jaar voor 

SUPERLOCAL, met veel bijzondere gebeurtenissen en veranderingen in het gebied. Zoals 

de eerste bewoners die hun intrek namen in de 15 grondgebonden woningen. Het 

bereiken van het hoogste punt van de flat aan de Voorterstraat, die inmiddels bijna klaar 

is. De plaatsing van het Waterfabriekje. De aanleg van het parkeerdek. Het openen van 

de Nico Ploumstraat en Thijs Wöltgensstraat…en nog vele andere mijlpalen waardoor het 

gebied stap voor stap steeds meer zijn beoogde vorm begint aan te nemen.  

mailto:buurtoverleg@superlocal.eu


  

De flat in april 2021 (links) en december 2021 (rechts) 

We hadden deze momenten graag groots samen gevierd met de buurt en de (toekomstige) 

bewoners van het SUPERLOCAL-gebied. Helaas gooiden de coronamaatregelen echter 

ook dit jaar weer roet in het eten en hebben we het bij enkele kleinschalige momenten 

moeten houden. Het zou mooi zijn als hier in 2022 eindelijk verandering in komt!   

We zijn ons er absoluut van bewust dat al deze gebeurtenissen en veranderingen helaas 

ook de nodige hinder voor de buurt met zich mee hebben gebracht. We willen allen 

omwonenden dan ook bedanken voor hun geduld.  

De grootste werkzaamheden zijn inmiddels achter de rug, maar we roepen de buurt op 

om bij overlast contact met ons op te blijven nemen zodat we samen naar oplossingen 

kunnen kijken.  

Voor nu hopen we vooral dat iedereen gezond blijft en wensen we iedereen, ondanks de 

vreemde tijd waarin we nog steeds zitten, mooie feestdagen en een fantastisch 2022!  

 

 



7.  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 

 Meer info www.superlocal.eu 

 SUPERLOCAL is ook te volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn.  

 

http://www.superlocal.eu/
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