NIEUWSBRIEF 3
Sloopwerkzaamheden Mariaberg / Blauwdorp te Maastricht | 23 december 2020
De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de sloop van de woningen aan de Ruttensingel,
Heimoweg, Meester Ulrichweg, Pastoor Wijnenweg en Proosdijweg. Naast de info over het project
geven we ook informatie over evenementen, verkeersafsluitingen en andere weetjes.

Voortgang van de sloop

Sloop woningen fase 1a en 1c

Vorige week zijn wij gestart
met de machinale sloop van
de woningen.

Het slopen van de woningen loopt voorspoedig; de woningen
aan de Heimoweg en bijna alle woningen aan de Ruttensingel
zijn nu gesloopt. Begin januari kunnen we weer verder met het
slopen van de woningen aan de Meester Ulrichweg en de
Pastoor Wijnenweg (even zijde). De tuinen tussen de Pastoor
Wijnenweg en de Proosdijweg zijn leeg.
Tegelijkertijd met het slopen, worden vanaf volgend jaar de
woningen aan de Pastoor Wijnenweg (oneven zijde) door de
asbestsanering onderhanden genomen. Dit is de laatste fase
(1b).

Asbestsanering
Voordat een woning gesloopt
worden, vindt er
asbestsannering plaats.
Hiervoor is een deskundig
bedrijf ingehuurd. Asbest dat
wordt verwijderd, komt niet op
straat terecht en er is voor u
geen gevaar zolang u buiten
de gele linten blijft.

Inpassen van de bestaande woningen
De woningen die nu vrij zijn komen te staan door de sloop,
worden voorzien van een nieuwe muur. We hebben
geprobeerd om de nieuwe gevel zo mooi mogelijk te laten
aansluiten op het oude karakter van de wijk.

Bereikbaarheid
De Heimoweg blijft tot het einde van de sloopwerkzaamheden
afgesloten voor alle verkeer. Ook de Pastoor Wijnenweg
hebben wij nu gedeeltelijk afgesloten om de werkzaamheden
veilig te kunnen uitvoeren.
Voor de asbestsanering wordt in januari de Proosdijweg
gedeeltelijk afgesloten. De bewoners van de Proosdijweg
ontvangen hier nog een brief over.
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Kerst in de wijk
Op initiatief van Servatius
hebben wij -samen met
enkele wijkbewoners en
medewerkers van Servatius
– een kerstboom van
sloophout gemaakt. De
kinderen uit de wijk

Marktplaats

hebben meegeholpen met

Heeft u interesse in gebruikte
materialen?

door kerstballen voor de

Kijk dan eens op

bloemgebruiktebouwmaterialen.nl

het versieren van de boom
boom te schilderen. Bij een
kerstboom hoort uiteraard
een kerststal. Ook deze is gemaakt van materialen die vrij zijn
gekomen uit de sloop. Onder leiding van Frans Adams, zijn

Meer informatie nodig?
Indien u nog vragen heeft of

de kerstboom en de kerststal vakkundig in elkaar gezet en
versierd.

nog meer informatie wilt over

We hebben de foto’s van de kerstversieringen - en uiteraard

de sloopwerkzaamheden, dan

ook van de sloopwerkzaamheden – op onze website gezet:

kunt u contact opnemen met

www.bloemsloopwerken.nl/mariaberg-blauwdorp-maastricht/

Maarten Beks van Bloem
Sloopwerken. Hij is bereikbaar
via telefoonnummer
06-52640722.

Tenslotte willen wij u alvast danken voor uw medewerking, uw
steun, uw meldingen en begrip. Namens het gehele
projectteam wensen wij u hele jne kerstdagen en een
voorspoedig, gelukkig en gezond 2021.

Kijkt u ook eens op onze
website
www.bloemsloopwerken.nl.
Hier hebben we voor
Mariaberg/Blauwdorp een
eigen gedeelte ingericht waar
u de laatste nieuwsbrief, foto’s
en lmpjes kunt zien die
tijdens het werk zijn gemaakt.
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