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Start van de 
werkzaamheden 

Op 14 september zijn we 
begonnen met de eerste 
voorbereidende 
werkzaamheden voor het 
slopen van 100 woningen in 
Blauwdorp.Inmiddels zijn de 
woningen van de eerste fase al 
leeg gemaakt en zijn we 
begonnen met de 
asbestsanering 

Afscheid wijk 

Op zaterdag 24 september is 
er op een bijzondere wijze 
afscheid genomen van de 
woningen. Op de Heimoweg 
werden twee woningen 
tijdelijk ingericht. De straat was 
'versierd' met kunstwerken, 
gemaakt door jongeren uit de 
buurt. Deze kunstwerken 
proberen we zo lang mogelijk 
op de bouwhekken te laten 
hangen. 

NIEUWSBRIEF 1 
 Sloopwerkzaamheden Mariaberg / Blauwdorp te Maastricht

Sloop woningen Fase 1a 

Op 14 september zijn we gestart met de eerste 
voorbereidende werkzaamheden op de sloop van de 100 
woningen in Blauwdorp. Fase 1a betreft de woningen aan de 
Heimoweg, Ruttensingel 101 tot met 107 (alleen oneven) en 
de Pastoor Wijnenweg 34 tot en met 40 (alleen even).  

Voordat we zijn begonnen is door een ecoloog beoordeeld 
of er beschermde dieren en broedende vogels aanwezig zijn. 
Dit zijn we verplicht vanuit de Flora en Fauna wet. Dit is niet 
het geval. We kunnen aan de slag! De woningen zijn 
inmiddels leeggehaald en dakpannen zijn verwijderd. 

Vorige week zijn we begonnen met de asbestsanering van de 
woningen. Afgelopen maandag zijn we begonnen om 
voorzieningen te treffen, zodat vleermuizen geen toegang 
meer tot de woningen krijgen. Voor deze vleermuizen is 
elders in de wijk opvang geregeld.

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.
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Marktplaats 

Door meerdere mensen zijn 
materialen, zoals tegels, 
rolluiken en dergelijke 
gereserveerd om te 
hergebruiken om hun eigen 
woning. Wilt u nog materialen 
reserveren? Dat kan. Ga dan 
naar de website van Re-use: 
materialenmarktplaats.nl en 
geef op de website bij project 
“woonwijk Maastricht” aan wat 
u wilt reserveren. Bestellen kan 
van 12 oktober tot 17 oktober. 

Op 21 oktober, tussen 12.00 
uur en 20.00 uur, kunnen de 
gereserveerde materialen 
worden opgehaald. Voor deze 
afhaaldag dient u zich te 
melden op de Heimoweg. 

Heeft u interesse in gebruikte 
materialen, maar zijn deze niet 
op onze locatie aanwezig?  

Kijk dan eens op 
bloemgebruiktebouwmaterialen.nl 

Bereikbaarheid 

Voor de veiligheid van de weggebruikers van de Ruttensingel 
én ter voorkoming van hinder voor de omwonenden, 
gebruiken wij de Heimoweg als centrale in- en uitrit. Zo 
hoeven wij niet onnodig door de wijk te rijden en blijven er 
zoveel mogelijk parkeerplaatsen voor u beschikbaar. De 
Heimoweg blijft tot het einde van de sloopwerkzaamheden 
afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie nodig? 

Indien u nog vragen heeft of nog meer informatie wilt over de 
sloopwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met 
Maarten Beks van Bloem Sloopwerken & Recycling BV.  

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-52640722.
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