Nummer 7
Kerkrade, april 2022
Beste bewoner,
Voor u ligt de 7e nieuwsbrief van het project
Rolduckerveld. Met de nieuwsbrieven willen
we u informeren over wat er speelt op dit
moment. In deze nieuwsbrief gaan we in op
de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aanpassing bestemmingsplan
Aankoop flatwoningen Zonstraat
Start sloop flats Hertogenlaan
Van Gilsstraat, Ailbertuslaan, Dir.
Evertsstraat en Hertogenlaan
Buurtteam Rolduckerveld
Wijkpunt Rolduckerveld
Rioolonderhoud
Sociaal Programma Rolduckerveld
Wilt u meer informatie?

1. Aanpassing bestemmingsplan
In maart 2021 heeft de gemeente Kerkrade een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd
voor Rolduckerveld. Dit bestemmingsplan heeft onder andere als doel de nieuwbouw
van woningen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op de locatie waar nu de Blijde
Boodschap kerk staat. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn diverse reacties en
bezwaren binnengekomen. De gemeente Kerkrade heeft daarop het bouwplan op
enkele onderdelen aangepast. De gemeenteraad heeft het aangepaste plan in januari
2022 vastgesteld. Ook de provincie Limburg heeft ingestemd met het nieuwe
bestemmingsplan. Wilt u het plan nader bekijken dan kan dat tot 21 april aanstaande in
het stadskantoor van de gemeente Kerkrade. Het nieuwe bestemmingsplan is ook in te
zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het aangepaste bestemmingsplan Rolduckerveld

2. Aankoop flatwoningen Zonstraat
Wonen Zuid heeft begin 2020 de appartementen en garages aan de Zonstraat van Villa
Brava gekocht en verhuurt deze nu. Daarnaast zijn ze in gesprek met verschillende
particuliere eigenaren over het aankopen van hun appartement. Inmiddels hebben al
zo’n 30 eigenaren hun appartement aan Wonen Zuid verkocht. In totaal zijn nu 137
woningen in bezit bij Wonen Zuid.
De aankoop van de appartementen gaat sneller dan verwacht. Als dit tempo kan worden
aangehouden, betekent dit dat we mogelijk eerder kunnen beginnen met sloop en dus
met vernieuwen op de plek waar nu de flats staan. Namelijk binnen tien jaar in plaats
van de nu nog resterende dertien jaar. Wonen Zuid heeft bij de overgebleven
eigenaren/bewoners het draagvlak voor een versnelde sloop onderzocht. Hieruit is
gebleken dat een ruime meerderheid hiermee instemt. Wonen Zuid zal de komende
jaren inzetten op het aankopen van de resterende woningen en hiervoor de eigenaren
benaderen.

3. Start sloop flats Hertogenlaan
Inmiddels zijn de laatste bewoners van de Hertogenlaan 295-493 verhuisd. Dit betekent
dat de sloopwerkzaamheden kunnen beginnen. Sagro aannemingsmaatschappij Zeeland
zal deze werkzaamheden in opdracht van HEEMwonen uitvoeren. Eind maart zijn de
bouwhekken om deze flat en het ketenpark geplaatst. Aansluitend zal men starten met
de asbestsaneringen in de woningen en de voorbereidende sloopwerkzaamheden.
De grote machinale sloop zal waarschijnlijk in augustus plaatsvinden. De flat met
huisnummers 95-293 is nog niet helemaal leeg. Hier moeten de laatste bewoners nog
verhuizen. Leegstandsbeheerder Maximus is wel inmiddels vertrokken. Het is de
bedoeling dat de sloopwerkzaamheden van deze flat aansluitend aan de eerste flat
zullen plaatsvinden. We verwachten dat eind 2022 beide flats volledig zijn gesloopt.
4. Van Gilsstraat, Ailbertuslaan, Dir. Evertsstraat en Hertogenlaan
De bewoners van deze woningen hebben medio 2020 een brief ontvangen met
informatie over de toekomst van hun woning. In het voorjaar van 2022 gaat
HEEMwonen in gesprek met de bewoners van de Van Gilsstraat over hun verhuizing
naar een nieuwe plek. Op dit moment staan al een aantal woningen leeg. Deze en
toekomstige leegstaande woningen worden beheerd door Maximus. Op deze manier
blijft de flat bewoond en leefbaar. Ook zet Maximus zich in om de omgeving schoon te
houden.
De woningen aan de Ailbertuslaan, dir. Evertsstraat en Hertogenlaan zullen volgens de
huidige planning in fases afgebroken worden in de jaren 2025-2027. Ongeveer één tot
twee jaar voor de sloop zal HEEMwonen met de bewoners in gesprek gaan over het
proces rondom verhuizen. Ook hier staat al een aantal woningen leeg. Waarschijnlijk
zullen ook hier binnenkort klanten van Maximus tijdelijk gaan wonen.
5. Buurtteam Rolduckerveld
Zoals wellicht bekend, is er in Rolduckerveld een buurtteam actief. De afgelopen
periode hebben er verschillende activiteiten en acties plaatsgevonden vanuit dit team.
Zo is er een digitale lunch georganiseerd in samenwerking met de lokale ondernemers
uit de directe omgeving van Rolduckerveld en heeft op 6 november een fysiek
koffiemoment in het Sjevemethoes plaatsgevonden.
Ook zijn er door de leden van het Buurtteam nieuwe plannen gemaakt voor gezellige
buurtactiviteiten om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast werkt het team ook aan
goede contacten met verschillende partijen en organisaties als Impuls, het
Sjevemethoes, het Wijkplatform Oost en de woningcorporaties.
 Het Buurtteam is nog steeds op zoek naar nieuwe actieve
leden!
Meer weten of lid worden? Ga naar
facebook.com/buurtteamrolduckerveld
Hier vindt u naast informatie over de verschillende activiteiten
ook een filmpje over de start van het Buurtteam.

6. Wijkpunt Rolduckerveld
In Rolduckerveld gaat er veel veranderen de komende jaren. Er wordt hard gewerkt aan
het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid (bijvoorbeeld het
wijkpreventieteam). Met mensen die naast mensen staan. Samen in de buurt. Daarom is
er sinds kort in het Rolduckerveld een wijkpunt. Eén plek waar bewoners terecht
kunnen met vragen én elkaar kunnen ontmoeten.
HEEMwonen, Buurtschakel, Buurtteam & WijkPreventieTeam Rolduckerveld en
Wijkontwikkeling gemeente Kerkrade zetten de deur open van het wijkpunt
Rolduckerveld. Vanaf donderdag 31 maart is het wijkpunt elke donderdag geopend
van 14.00 tot 16.00 uur.
Waar? Ailbertuslaan 411
Heeft u vragen over wonen, zorg of welzijn? Zoekt u hulp bij uw financiële situatie?
Wilt u vrijwilliger worden? Bent u op zoek naar activiteiten? Of heeft u andere vragen?
Loop bij ons binnen. Wij kijken uit naar iedere ontmoeting.
7. Rioolonderhoud
Onlangs is de riolering in de Dir. Cortenstraat en de Dir. Van Der Mühlenlaan
gerenoveerd. Ook zijn een aantal rioolputten gesloopt en vergroot.
De riolering is ‘gerelined’, dit wil zeggen dat er een flexibele kunststof voering door het
bestaande riool wordt geschoven, die daarna wordt uitgehard met Uv-licht.
Door deze methode toe te passen hoeft de straat niet te worden opengebroken en kan
het bestaande riool blijven liggen. De levensduur van het riool wordt hiermee weer
verlengd en door het toepassen van deze methode worden aanzienlijke kosten
bespaard.
8. Sociaal Programma
Binnen het project Rolduckerveld wordt niet
alleen aan de slag gegaan met de aanpak van
woningen en de woonomgeving. Er vinden
steeds meer activiteiten plaats die te maken
hebben het helpen van de inwoners van
Rolduckerveld. Vitaliteit en gezondheid zijn heel
belangrijk. Dit gebeurt vanuit het Sociaal
Programma Rolduckerveld dat onderdeel
uitmaakt van Vie. Zo is basisschool de Steltloper
gestart met de Gezonde Basisschool. De burgemeester at gezellig al mee tijdens de
eerste gezonde lunch bij basisschool de Schatkist.
9. Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:




Gemeente Kerkrade: 14 045
HEEMwonen: 045 - 645 44 44
Wonen Zuid: 088 – 665 36 53

 Algemene info over het project is te vinden op kerkrade.nl/rolduckerveld
 Het project Rolduckerveld is ook te volgen via Facebook:
facebook.com/rolduckerveld

