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Het plan 
In Park West bouwen we 24 nieuwe 

levensloopbestendige woningen bouwen.  

De nieuwbouwwoningen kennen een bijzondere 

opzet en worden omgeven door groen. De 

woningen worden gebouwd rond een hofje. Met 

de achtertuinen aan het hofje en de voortuin 

richting het openbaar groen. Het moet een plek 

worden waar ouderen en jongeren samen leven en 

voor elkaar kunnen zorgen. 

 

De afgelopen maanden 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het 

plan. Zo is er op 2 december een 

projectontwikkelingsovereenkomst ondertekend 

door de bestuurders van de gemeente Kerkrade en 

 

 

HEEMwonen. Hierin zijn allerlei afspraken 

vastgelegd.  

Inmiddels is het bestemmingsplan vastgesteld. De 

omgevingsvergunning is verleend.  

 

De woningen 

In alle woningen zijn de belangrijkste voorzieningen 

(2 slaapkamers, badkamer, keuken en 

witgoedaansluiting) op de begane grond.  De 

woningen zijn geschikt voor diverse doelgroepen: 

senioren, mensen die zorg nodig hebben en 1- of 2 

en meerpersoonshuishoudens. 

 

Duurzame woningen 

De nieuwbouwwoningen zijn gasloos en CO2-

neutraal. De woningen krijgen goede isolatie, een 

warmtepomp en geïntegreerde zonnepanelen op 

het dak.  

 

Bomen 

Wij hebben met de gemeente Kerkrade afgesproken 

dat de bomen in het park worden beschermd 

gedurende de gehele bouwperiode. We plaatsen 

hekwerken rond de bomen waar dat nodig is. 

 

Er moeten acht bomen gekapt worden. Wij hebben 

met de gemeente afgesproken dat wij hiervoor in de 

plaats minimaal acht bomen terug zullen planten 

van dezelfde soort- en grootte.  

 

 

 

 

In Park West, tussen het Papaverplein en het 

Salviaplein, willen we 24 nieuwe woningen 

bouwen. Via deze nieuwsbrief houden we u op 

de hoogte van de voortgang 



 
Toewijzing woningen 
De nieuwbouw aan de Gladiolenstraat zorgt voor 

vernieuwing in de wijk. Om straks kans te maken 

op een woning uit het project moet u ingeschreven 

staan bij Thuis in Limburg: www.ThuisinLimburg.nl. 

 

Hou rekening met 
bouwoverlast 
Bouwbedrijf van Wijnen zal de werkzaamheden in 

opdracht van HEEMwonen uitvoeren. In 

onderstaande afbeelding ziet u de aanrijroutes van 

het verkeer en de locatie van de bouwkeet. 

Medewerkers parkeren op het terrein of buiten de 

wijk. Alhoewel we er alles aan doen om overlast te 

beperken, is dit niet te vermijden. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

• geluid- en stofoverlast 

• meer verkeer vanwege het bouwverkeer in 

de omliggende straten 

• aanwezigheid van bouwkeet en opslag- en 

afvalcontainers op parkeerplaatsen, trottoir 

en/of de straat  

• Om de overlast zo beperkt mogelijk te 

houden en om de veiligheid te kunnen 

garanderen zal het bouwterrein volledig 

omheind worden. 

We rekenen op uw begrip.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Planning 

Hieronder ziet u vanaf wanneer bepaalde 

werkzaamheden starten. Dit is een voorlopige 

planning, die altijd kan wijzigen.  

 

 

April 2021 Inrichten bouwplaats 

Plaatsen bouwketen en 

hekken 

Aanbrengen riolering en nuts 

voorzieningen 

 

Mei 2021 Fundering maken 

Boren van grondpalen  

 

Juni 2021 Bouw van skelet woningen 

 

Sept  2021  Gevels en daken 

 

Okt 2021 Binnenwerkzaamheden 

 

Nov 2021 Infrastructuur 

 

Dec 2021/ 

jan 2022 

Oplevering woningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thuisinlimburg.nl/


 

 

 

 

 

HEEMwonen 
045 - 645 44 44  
www.heemwonen.nl  
info@heemwonen.nl 

Van Wijnen     
046 – 420 45 00    
www.vanwijnen.nl     
                                                                  

Uw contactpersoon 

Bij het voorbereiden en uitvoeren van het plan 

komt veel kijken. Wij vinden goede 

communicatie belangrijk. Van Wijnen is uw 

eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft over de 

planning of werkzaamheden kunt u terecht bij de 

uitvoerder, Paul Kersten.  

Hij is straks regelmatig in de wijk aanwezig. U 

kunt bij hem langskomen in de bouwkeet of 

telefonisch contact opnemen.  

 

 

Paul Kersten 

Bereikbaar op werkdagen 

tussen 7.30 uur en 16.30 

uur. 

Telefoonnummer: 046 - 420 

45 00 

 

 

 

Edith Costongs, projectleider  
Jan Pieter Bovendorp, wijkconsulent  

Paul Kersten, uitvoerder  
 
 

 


