juli 2021

Nieuwsbrief 3
omwonenden Petrusberg

Alstublieft….. de derde nieuwsbrief van
de sloop en nieuwbouw van de
Petrusberg. We hebben weer nieuws te
melden. Bijvoorbeeld over de
brandweeroefeningen, het verwijderen
van onkruid en we stellen het
sloopbedrijf aan u voor.
Onkruid rondom de Petrusberg

Het groen bij de Petrusberg groeit en
bloeit. Ook het onkruid. Voor het
aanzicht wat minder fijn. We zijn dan ook
heel blij dat we een beroep konden doen
op DB4All voor het verwijderen van het
onkruid. Wij blij met de hulp en zij blij
met de klus. Een win-win situatie.
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Vandalisme

Helaas zien we vandalisme in en rondom
het gebouw Petrusberg. Er zijn ruiten
ingegooid, koekoek roosters verplaatst
en jongeren gebruiken het terrein als
speelplaats. Dat kan gevaarlijke situaties
opleveren. Inmiddels hebben we
hierover enkele gesprekken gevoerd
samen met de jongerenwerker. We
hebben daarom de BOA’s van de
gemeente en de Politie gevraagd om
extra toezicht te houden op het gebouw.
Ziet u iets wat niet in de haak is, meld
het dan bij ons. Telefoonnummer
088-3850800 en vraag naar Bob
Schmitz.
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Brandweeroefeningen

Het is belangrijk dat de brandweer
regelmatig kan oefenen om goed te
kunnen blijven functioneren tijdens
noodsituaties. We stelden daarom graag
het leegstaande gebouw Petrusberg aan
de Brandweer Montfort beschikbaar
voor de oefening. Op 30 juni kwam
burgemeester Monique de Boer even
een kijkje nemen.

De verwachting is dat de sloop op 16
november klaar is. Hieronder stelt RGS
zich aan u voor:
Rick Paalman, uitvoerder, telefoon
06 - 30 37 84 73
Marcel Nijkamp, projectcoördinator,
telefoon 06 - 13 25 22 79
Robin Clement, omgevingsmanager
(klachten), telefoon 06 - 58 36 85 22

Sloophandeling op woensdag 22

Speciaal voor vragen vanuit de
omwonenden heeft RGS een
omgevingsmanager aangesteld. Dat is
Robin Clement. Hij is voor u het
aanspreekpunt voor vragen of klachten.
Robin probeert u altijd binnen 24 uur op
werkdagen een terugkoppeling geven.

september

Voorlopig staat de start van de
sloopwerkzaamheden gepland vanaf half
augustus. We willen een feestelijk tintje
geven aan deze sloop. Dat doen we op
woensdag 22 september om 11.30 uur.
Natuurlijk bent u dan van harte welkom.
De uitnodiging ontvangt u op een later
moment. Vooral voor de omwonenden
en belangstellenden willen we van de
sloophandeling een klein feestje maken.
Heeft u ideeën hoe? Dan horen we dat
graag. Mail uw suggesties naar
petrusberg@wonenlimburg.nl.
Maak kennis met sloopbedrijf RGS

De voorsloopwerkzaamheden starten
maandag 16 augustus; vanaf week 36
zullen de machinale sloopwerkzaamheden plaatsvinden. Deze nemen naar
schatting 10 weken in beslag. De
transportbewegingen voor de aan- en
afvoer zullen plaatsvinden via de Johan
Friso-Laan en Bosserveldweg.
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Loskoppeling verbinding met Bergerhof

Wellicht is bij u bekend dat het
woongebouw Bergerhof in een later
stadium is gebouwd. Namelijk begin
jaren negentig. Destijds bedoeld als
aanleunwoningen van het
verzorgingshuis Petrusberg. Bergerhof
staat ‘los’ van de Petrusberg, waardoor
de ontkoppeling eenvoudig te realiseren
is. Maar het blijft natuurlijk wel een
precisiewerk. RGS zal dan ook met
uiterste voorzichtigheid de gebouwen
loskoppelen van elkaar. De vrijgekomen
gevel zal dan tijdelijk waterkerend
worden afgedekt.
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Intussen zijn we volop bezig met de
nieuwe gevelinvulling. De bedoeling is
om deze als ‘groene’ gevel uit te voeren.
Dat betekent dat er begroeiing tegen de
gevel komt.
Zendmast

Op het dak van de Petrusberg staat een
zendmast van Vodafone. Deze zendmast
wordt/is vervangen door een nieuwe
opstelling in de telecom-toren in St.
Odiliënberg.
Tot slot wensen we u een fijne zomer.
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