2. De aanleg van de rest van de Hoogveld gebeurt
‘van boven naar beneden’.
De fasering van het werk is aangepast. Daardoor is er
alleen korte tijd overlast, op de plaats waar op dat
moment wordt gebouwd. Uitzondering is de plek
tegenover Korenbloem. De bouwkavels op deze plek
zijn inmiddels in de verkoop. De plannen voor de
appartementen en vier projectwoningen worden op
dit moment verder uitgewerkt. Bouwverkeer hiervoor
rijdt zoveel mogelijk via de Wienweg. Daardoor
kunnen we de openbare ruimte eerder aanleggen.
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Aanleg openbare ruimte start binnenkort
Op 3 augustus van dit jaar schreef u de
gemeente een brandbrief over de
leefbaarheid in Hoogveld en later sprak een
aantal inwoners met raadsleden hierover.
Naar aanleiding daarvan is een werkgroep
opgericht met inwoners en
vertegenwoordigers van Hoogveld Heerlen
en de gemeente. Deze is al een paar keer
bij elkaar gekomen om mogelijke
oplossingen te bespreken. Ook heeft
burgemeester Roel Wever op 2 november
een bezoek gebracht aan de wijk.
Sindsdien zijn we bezig geweest om zoveel mogelijk
concrete oplossingen te bedenken voor de door u aangedragen knelpunten. In deze nieuwsbrief bespreken
we enkele daarvan.

1. De aanleg van de openbare ruimte in Vogelmuur,
Klaproos, Pinksterbloem, Gentiaan, Anemoon,
Korenbloem en Hoogveldlaan (tussen Gentiaan en
Korenbloem) start binnenkort.
De openbare ruimte, straten, trottoirs en de groenvoorzieningen worden helemaal afgewerkt. Bouwverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt in deze straten.
Het bovenste deel van de Hoogveldlaan wordt ook
afgewerkt. Vanaf het moment dat Boterbloem en
Koekoeksbloem zijn ingericht voor het bouwverkeer,
wordt ook de Wienweg daarvoor ingericht.
Het bovenste deel van de Hoogveldlaan wordt ook
helemaal afgewerkt. Deze laan moet af en toe toch
nog worden gebruikt door bouwverkeer. Dan kan
helaas niet anders omdat dit de hoofdtoegangsweg
van de wijk is. Zo moet er nog grond naar de geluidswal (zie punt 3) worden gebracht en is ook nog
bouwverkeer nodig voor enkele particuliere bouwkavels in het gebied.

3. Aan de rand van de wijk komt een geluidswal en
groen.
De grond van de overige bouwlocaties wordt daarvoor
gebruikt. Het transport van die grond gaat zoveel
mogelijk over de Wienweg. Alleen als het echt niet
anders kan, moet dat via de Hoogveldlaan.
4. Bij verschillende woningen hebben eigenaren
wadi’s en taluds aangepast of bebouwd.
Dat kan in de toekomst leiden tot wateroverlast op
eigen terrein en bij de buren. Bovendien mag het niet
volgens het koopcontract. Gemeente en Hoogveld
Heerlen onderzoeken op dit moment de juridische
mogelijkheden om dit aan te pakken.
5. Aannemers moeten een vergunning hebben van
de gemeente als ze de openbare weg gebruiken
tijdens het werk.
Ze moeten zorgen voor verkeersregelaar, dat hulpdiensten snel en gemakkelijk kunnen passeren en dat
wegafzettingen duidelijk zijn aangegeven met borden.
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meer nieuws op heerlen.nl

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met
Hoogveld Heerlen, Richard Wagner,
telefoon 043 - 2100220, mail r.wagner@gd.nl of met
Gemeente Heerlen, Barry Cremers,
telefoon 045 – 5604236, mail b.cremers@heerlen.nl

6. De gemeente gaat vaker controleren of aannemers
zich houden aan gemaakte afspraken.
De hulp van burgers is daarbij zeer welkom. Ziet u
opvallende zaken en wil u die melden? Bel dan met
14045 en vraag naar de ‘meldkamer toezicht en
handhaving’. Na 17.00 uur krijgt u via dit nummer
meteen contact met de meldkamer.
Hoe nu verder?
Samen willen we bovenstaande punten zo snel mogelijk regelen. Voor sommige punten moeten nog
formele besluiten worden genomen. Onder meer voor
verkeersbesluiten, maar ook voor de overeenkomst
tussen Hoogveld Heerlen BV en
Gemeente Heerlen.
In de toekomst houden wij u op de hoogte van de
ontwikkelingen in uw wijk.
Over concrete zaken, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden en wegafsluitingen, krijgt u rechtstreeks bericht
van de aannemer. De vertegenwoordigers uit de wijk
houden u met persoonlijke berichten goed op de
hoogte. Zijn er ontwikkelingen die Hoogveld Heerlen
en de gemeente samen met u willen delen? Dan
gebruiken wij weer deze nieuwsbrief die in de hele wijk
huis-aan-huis wordt bezorgd.

1
3
2

