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Nieuwsbrief 2
omwonenden Petrusberg

Alstublieft….. de tweede nieuwsbrief
van de sloop en nieuwbouw van de
Petrusberg. We hebben weer nieuws te
melden. Bijvoorbeeld over vandalisme,
wie de sloop gaat uitvoeren, de datum
van de officiële sloophandeling, de
klankbordgroep en het verhuurproces.

Sloop

In de vorige nieuwsbrief hebben we
verteld dat sloopbedrijf RGS uit Rijssen
de sloop voor haar rekening neemt. Op
basis van vooraf vastgestelde criteria
kwam dit bedrijf als winnaar uit de bus
bij de aanbesteding. In een volgende
nieuwsbrief stelt RGS zich voor.

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. We treffen
voorzorgsmaatregelen zodat niemand
meer in het gebouw kan komen zonder
braakschade. En ook hebben we de
BOA’s van de gemeente gevraagd om
extra toezicht te houden op het gebouw.
De jongerenwerker hebben we ook op
de hoogte gesteld. Ziet u iets dat niet in
de haak is, meld het dan bij ons.
Telefoonnummer 088-3850800 en vraag
naar Bob Schmitz. Of bel met de BOA’s
van de gemeente, telefoonnummer
(0475) 538 888. Buiten kantooruren
alleen bij spoed de calamiteitentelefoon:
06-55838069. Of politie,
telefoonnummer
0900 - 8844.T
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Hoe maken we van de sloophandeling een
feestje?

Voorlopig staat de officiële
sloophandeling gepland 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.
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Heeft u ideeën hoe? Dan horen we dat
graag. Geef uw suggesties gerust door
via het mailadres
petrusberg@wonenlimburg.nl.
Informatie klankbordgroep

Op dinsdag 25 mei zat de
klankbordgroep bij elkaar. Zodra de
bestemmingsplanprocedure is afgerond,
gaat de klankbordgroep zich buigen over
de inrichting van het binnenterrein.
Zo gaat de verhuur straks in zijn werk

De verhuur van de woningen gaat straks
via www.thuisinlimburg.nl. Dat is een
platform waar heel veel
woningcorporaties uit Limburg hun
woningen aanbieden. Ook Wonen
Limburg. Zodra bekend is hoe de
woningen er precies uit gaan zien en wat
de huurprijzen zijn, kan de verhuur van
start. Heeft u belangstelling, dan
adviseren we u om u nu alvast in te
schrijven als woningzoekende bij
www.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 zover deze nieuwsbrief. Zodra er
weer nieuws is, hoort u van ons.
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