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De renovatie van de 153 woningen aan de Dahliastraat
Dahliastraat en omgeving is vrijwel
afgerond. Dee resterende woningen worden naar verwachting in de loop van dit jaar
gerenoveerd. Medio dit jaar start de gefaseerde herinrichting van de straten, pleinen
en paden. Op maandag 10 februari aanstaande is voor de herinrichting van de
openbare ruimte een voorlichtingsbijeenkomst gepland.

Aanpak openbare ruimte

Nu de huizen, bergingen en erfafscheidingen bijna klaar zijn1, wordt de openbare
ruimte aangepakt. De rotonde is al af. De Dahliastraat en gedeeltelijk de Kasperenstraat
worden opnieuw ingericht.. Het is de bedoeling de straten smaller te maken, zodat de
verkeersveiligheid verbetert en er meer ruimte is voor
oor parkeren en groen. Een eerste
ontwerp is al besproken met de bewoners van de werkgroep Openbare
Ruimte/Leefbaarheid. Ook de drie pleinen aan de Meidoornstraat, Kasperenstraat en
tussen de modelwoning en de Anjelierstraat gaan op de schop.
Medio dit jaar
aar wordt gestart met de renovatie van de Dahliastraat (vanaf de rotonde tot
de kruising Heiveldstraat). Daarna volgen de drie pleinen en tot slot is de Kasperenstraat
aan de beurt.

Uitnodiging informatiebijeenkomst
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Op maandagavond 10 februari licht de
gemeente de plannen voor de
woonomgeving toe. De bijeenkomst start
om 19.00 uur en vindt plaats in Café-Zaal
De Steen (Kaalheidersteenweg
Kaalheidersteenweg 105).
105 Wij
nodigen alle bewoners
rs van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de
bijeenkomst hoort u wat de plannen zijn
voor de Dahliastraat en de Kasperenstraat.
Daarna wordt in groepen
oepen verder
gesproken over de drie pleinen. Wij
W horen

Na de winterstop worden de laatste
te bergingen en erfafscheidingen aangepakt.

graag van u welke wensen en ideeën u heeft wat betreft de inrichting en het gebruik van
de drie pleinen. We werken de ideeën verder uit en komen hierop terug in maart/april
in een tweede bijeenkomst.

Aanmelden informatiebijeenkomst
Om een idee te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten op 10 februari stellen
we het op prijs als u zich wil aanmelden. Vermeld hierbij ook met hoeveel personen u
komt. U kunt een e-mail sturen aan bestaandewijk@kerkrade.nl of bellen met 14 045.
Aanmelden kan tot en met woensdag 5 februari.

Plannen voor Dahliastraat/Kasperenstraat
Degenen die op 10 februari verhinderd zijn en wel kennis willen nemen van de
plannen voor de Dahliastraat en Kasperenstraat kunnen hiervoor terecht op
westwint.nl Hier vindt u de tekeningen. Heeft u dringende opmerkingen over de
ontwerpen, dan kunt u dit aangeven bij projectleider Ton van der Velden (zie foto)
van de gemeente Kerkrade via tvdvl@kerkrade.nl Op uiterlijk 24 februari moet uw
reactie binnen zijn. In de eerstvolgende nieuwsbrief en op westwint.nl zal
aangegeven worden wat met uw opmerkingen is gebeurd.

We danken u hartelijk voor uw aandacht en hopen u te mogen begroeten op
10 februari aanstaande!

