december 2021

Nieuwsbrief 5
omwonenden Petrusberg

Alstublieft….. de vijfde nieuwsbrief van
de sloop en nieuwbouw van de
Petrusberg. We hebben weer
verschillende nieuwsfeitjes te melden.
De sloop is in volle gang

De sloop is op dit moment in volle gang.
Zoals het er nu uitziet denken we dat we
eind februari de sloopkraan kunnen
uitzwaaien. Dan is de oude Petrusberg
echt verleden tijd. Tot die tijd heeft u
nog wat hinder van de sloop,
bijvoorbeeld trillingen in uw woning. De
sloper probeert uiteraard de overlast tot
een minimum te beperken. Helaas is
overlast niet te voorkomen. We hopen
dat we op uw begrip mogen rekenen.

De sloper heeft alle herbruikbare en
niet-steenachtige materialen uit het
gebouw gehaald. Deze werden ter
plekke gescheiden en aangeboden voor
een tweede leven. Het houtwerk krijgt
een tweede leven als MDF-platen.
Eindgevel Bergerhof

Bergerhof is indertijd tegen de
Petrusberg aan gebouwd. Deze
gebouwen moeten dus worden
losgekoppeld van elkaar. RGS zal dat
dan ook met uiterste voorzichtigheid
doen. Door de sloop komt de eindgevel
dus vrij. Deze gevel wordt opnieuw
opgemetseld. Daarna voorzien we de
gevel van beplanting.
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We verwachten dat we dit in het
eerstkomende plantseizoen kunnen
doen. De gevel geeft straks een mooie,
natuurlijke aanblik. Goed voor het milieu
en de groene gevel helpt ook nog eens
om hittestress tegen te gaan.
Kunstwerk

Vanuit de omgeving kregen we de vraag
of het kunstwerk behouden kon blijven.

We hebben dit intussen veiliggesteld en
we bekijken samen met de
klankbordgroep of dit kunstwerk een
plek kan krijgen in de binnentuin.
Gemeenschappelijke ruimte Bergerhof

Bij bewoners Bergerhof is de behoefte
aan een plek waar men gezellig samen
een kop koffie of thee kan drinken: een
zogenaamde koffiekamer. Dit heeft onze
aandacht en zal worden meegenomen in
de verdere planontwikkeling. Op een
later moment komen we hierop terug.
Sloophandeling met een feestelijk tintje

Klankbordgroep

Er is op dit moment geen nieuws uit de
klankbordgroep. Deze groep komt op 11
januari weer bij elkaar.
Zo gaat de verhuur straks in zijn werk

We krijgen nogal wat vragen over de
toewijzing van de nieuwe woningen in
het plan. Daarom vermelden we nog een
keer dat de verhuur van deze woningen
straks via www.thuisinlimburg.nl
verloopt. Thuisinlimburg.nl is een
platform waar heel veel
woningcorporaties uit Limburg hun
woningen aanbieden. Ook Wonen
Limburg. We kunnen helaas nu niet
vertellen wanneer de toewijzing van de
woningen start. Zodra we weten wat de
huurprijzen zijn en hoe de woningen er
definitief uit komen te zien, kan de
verhuur beginnen. Heeft u
belangstelling, dan adviseren we u om u
nu alvast in te schrijven als
woningzoekende bij Thuisinlimburg.nl.
Dat kost u niks. Maak uw belangstelling
voor de Petrusberg ook nu alvast
kenbaar door een e-mail te sturen
naar petrusberg@wonenlimburg.nl met
uw contactgegevens. Dan informeren we
u wanneer het verhuurproces begint.
Tot slot

We hopen dat u ondanks de
coronamaatregelen een fijne
feestmaand heeft en blijf vooral gezond.

Helaas…. De coronaperikelen zijn
zodanig dat we in de maand december
geen goed moment hebben kunnen
vinden om een veilig en gezellig tintje te
geven aan deze sloop. We hopen dat we
ergens begin 2022 er toch nog een
feestelijk moment van kunnen maken.
Zodra een datum bekend is, hoort u van
ons en ontvangt u uiteraard een
uitnodiging.
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