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Nieuwsbrief 8
omwonenden Petrusberg

In deze achtste nieuwsbrief vertellen we
u graag meer over alle ontwikkelingen
rondom de nieuwbouw van de
Petrusberg.
Sloopwerkzaamheden afgerond

Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden
op de locatie Petrusberg afgerond door
RGS. De fysieke activiteiten op locatie
zijn naar tevredenheid van Wonen
Limburg uitgevoerd. Vervelend genoeg is
er door de sloop mogelijk ook schade
ontstaan aan verschillende woningen.
Naar aanleiding hiervan wijzen wij RGS
nogmaals op de verplichtingen die zij
hebben als het gaat om mogelijke
schade als gevolg van de
sloopwerkzaamheden.

Achtergevel Bergerhof in een nieuw jasje

Afgelopen weken is de laatste hand
gelegd aan de achtergevel van de
Bergerhof. Er is een geïsoleerde
achtergevel gemetseld en er zijn meteen
15 huismuskasten in verwerkt. Het oog
wil natuurlijk ook wat, daarom is er
gekozen voor een constructie waarop
klimplanten kunnen groeien. Dit zorgt
voor een prachtige, groene aanblik en
daardoor voelen de mussen zich nog
meer thuis. De klimplanten zijn
inmiddels aangeplant.
De aannemer heeft zijn uiterste best
gedaan om de overlast zoveel mogelijk
te beperken. Helemaal voorkomen is
helaas niet gelukt.
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Ontwerp door Ekowood

Ekowood ging aan de slag met het
ontwerp van de woningen voor de
locatie Petrusberg St. Odiliënberg. Het
ontwerp wordt besproken met de
gemeente voor een bestemmingsplan
toets. Na een financiële en
(bouw)technische toets wordt een
definitief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp
wordt gedeeld met de klankbordgroep.
Inrichting binnenterrein

Er is nog geen keuze gemaakt voor de
partij die betrokken wordt bij het
ontwerp en de mogelijke realisatie van
de inrichting van het binnenterrein. Het
streven is om dit voor de zomer af te
ronden. Bij de inrichting van het
binnenterrein wordt rekening gehouden
met het ontwerp van de woningen. Het
eerste schetsontwerp van de inrichting
van het binnenterrein wordt gedeeld met
de klankbordgroep zodat zij hierover hun
mening kunnen geven.
Planning

We verwachten nog niets concreet te
bouwen voor het einde van het jaar. Na
de zomervakantie ontvangt u opnieuw
een nieuwsbrief met daarin de laatste
ontwikkelingen.
Heeft u vragen? Wij beantwoorden deze
graag. Stuur ons een e-mail via
petrusberg@wonenlimburg.nl.
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