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Beste bewoner,
Begin november 2019 heeft u de
eerste nieuwsbrief Rolduckerveld
gekregen. Hierin hebben we verteld
dat we aan de slag willen gaan met
het deel van uw buurt tussen de
Ailbertuslaan en de Deken
Deutzlaan.
In deze tweede nieuwsbrief gaan we
in op de volgende onderwerpen:
1. Ontmoetingsmarkt op 1
februari
2. Flats Zonstraat
3. Flats Hertogenlaan
4. Overige woningen HEEMwonen
5. Denktank Rolduckerveld
6. In gesprek met u
7. Meer informatie
Ontmoetingsmarkt
Op zaterdag 1 februari bent u tussen 11.30 en 15.30 uur van harte welkom in het
Sjevemethoes voor een ontmoetingsmarkt. Onder het genot van een kop soep met een

broodje en een gebakje met een kop koffie
willen we u graag ontmoeten, uw verhalen,
ervaringen en ideeën over de buurt horen en
kunt u ook uw buurtbewoners ontmoeten. Er
zijn informatiekraampjes, een wensboom en
knutselactiviteiten voor de kinderen. Voor wie
nog meer wil weten over de plannen in
Rolduckerveld en mee wil denken, organiseren
we twee workshops.
Er is een kleurwedstrijd georganiseerd voor
kinderen van de basisscholen St Ursula en De
Steltloper. De kleurplaten met spelregels
worden via de scholen verstrekt. Om 13.00 uur
is tijdens de ontmoetingsmarkt de prijsuitreiking. Houd de Facebookpagina van
Rolduckerveld in de gaten voor het precieze programma.
Flats Zonstraat
Wonen Zuid is inmiddels eigenaar geworden van 107 woningen in de flats aan de
Zonstraat. Deze huurders hebben van de corporatie een brief met uitleg gekregen. Zij
zijn van verhuurder veranderd. De andere woningen in de flats zijn eigen bezit. Wonen
Zuid wil deze woningen binnen nu en 15 jaar kopen van de eigenaren. Als een eigenaar
vragen heeft of zijn of haar eigen situatie wil bespreken, dan kan met Wonen Zuid
contact worden gezocht via 088-66
53 653. Er wordt dan een afspraak
gemaakt voor een persoonlijk
gesprek. Inmiddels zijn er al
ongeveer 10 gesprekken geweest.
Flats Hertogenlaan
Eerder kondigden we al aan dat de
hoogbouwflats aan de
Hertogenlaan binnen enkele jaren
worden gesloopt. HEEMwonen gaat
hierover persoonlijk in gesprek met
de bewoners. Tussen januari en
mei komt de corporatie langs bij de bewoners van de flat 295 t/m 493. Na de zomer
volgen de gesprekken met de bewoners van de flat 95 t/m 293.
Overige woningen HEEMwonen
In het plangebied heeft HEEMwonen nog meer woningen in haar bezit. Het gaat om de
straten: Ailbertuslaan, Monseigneur van Gilsstraat en Directeur Evertsstraat. We
begrijpen dat deze huurders graag willen weten wat de gebiedsvisie betekent voor hun
situatie. We hopen de komende maanden meer duidelijkheid te kunnen geven over de
vervolgstappen.

Denktank Rolduckerveld
In de eerste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we buurtbewoners zoeken die met
ons willen meedenken over Rolduckerveld, de denktank. Hier heeft een aantal inwoners
van Rolduckerveld gehoor aan gegeven. In december en januari is al een bijeenkomst
van de denktank geweest. Maar we zoeken nog leden!! Woont u in Rolduckerveld en
wilt u meedenken over wat er in uw buurt gaat gebeuren, meld u dan zo snel mogelijk
aan! Dat kan via rolduckerveld@kerkrade.nl Op donderdag 13 februari is de volgende
denktank om 19.00 uur in het Sjevemethoes.
In gesprek met u
In de eerste bijeenkomsten van de denktank is door bewoners aangegeven dat men
persoonlijk contact erg belangrijk vindt. Binnenkort gaan gemeente, HEEMwonen en
Wonen Zuid met u in gesprek en geven we u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.
Hoe dit precies gaat uitzien, laten we snel weten. Vast staat dat we in het Sjevemethoes
een vast hoek inrichten met materiaal/informatie over het project Rolduckerveld.
Wilt u meer informatie?
Gemeente Kerkrade: 14 045
HEEMwonen: 045 - 645 44 44
Wonen Zuid: 088 – 665 36 53
Het project Rolduckerveld is ook te volgen via de Facebookpagina van Rolduckerveld.

