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waar je thuis bent.....GEDRUKT OP 
DUURZAAM 
PAPIER

Aan tafel met… de buurtmakers van 
SUPERLOCAL  

Het oude gebruiken om iets nieuws te maken: dat is circulair bouwen. SUPERLOCAL laat zien dat circulair 
bouwen een hoop mogelijkheden biedt. Dat je met bestaande materialen prachtige huizen kunt bouwen en 
verbeteren. En dat je daarmee de kwaliteiten van de materialen en de omgeving kunt behouden. En ook heel 
belangrijk; de ziel van de buurt is behouden gebleven. 

Sociale karakter
Altijd al vertelden bewoners dat 
het sociale karakter van de buurt 
Bleijerheide speciaal was. De kracht 
van de buurt zat in dat praatje dat 
mensen met elkaar maakten. Buren 
keken naar elkaar om en hielpen 
elkaar waar het kon. Toen HEEMwonen 
de sloop van de flats aankondigde 
waren buurtbewoners bang dat dit 
sociale karakter van Bleijerheide 
verloren zou gaan. Maar niets is 
minder waar. Het sociale karakter is 
de afgelopen jaren warm gehouden en 
door buurtbewoners alleen maar meer 
versterkt. Dat voelden ook Fabiënne, 
Dagny, Joëlle en Melissa. Zij zijn 
betrokken bij SUPERLOCAL én maken 
deel uit van de werkgroep die zich 
inzet voor het SUPERLOKAAL onderin 
de nieuwe flat. 

Van buren naar vriendinnen
Fabiënne: “Ik dacht vaak na over wat 
ik zelf kon bijdragen aan het thema 
duurzaamheid. Mede om die reden 
trok het SUPERLOCAL-project mijn 
aandacht. Tijdens één van de eerste 
bijeenkomsten over wat het project 
inhield werd ik steeds enthousiaster. 
Ik ontdekte daar wat de idealen waren 
van SUPERLOCAL. En hoe wij als 
bewoners mee mochten denken over 
thema's als het groen in de buurt 
en de invulling van de gezamenlijke 
ruimte. Tijdens deze bijeenkomsten 

leerde ik Dagny kennen. Dagny was 
ook enorm enthousiast en betrokken. 
We hadden direct een klik en zijn zo 
bevriend geraakt”. 
Dagny: “Het project vind ik super 
fascinerend. SUPERLOCAL is een 
mooie basis voor een duurzamere 
levensstijl. Alles komt samen in 
het SUPERLOKAAL: duurzame 
levensstijl, koffie drinken met andere 
buurtbewoners en bijvoorbeeld 
creatieve workshops.” 

Het sociale gevoel
Samen met HEEMwonen en andere 
toekomstige bewoners hebben 
Fabiënne en Dagny gebrainstormd en 
workshops gehouden over de invulling 
van de gezamenlijke ruimte onderin de 
flat. Later kwamen daar ook Joëlle en 
Melissa bij. 

Melissa: “Ik ben een bezige bij in het 
verenigingsleven. Ik organiseer graag 
dingen, denk graag mee en doe dat 
het liefst samen met anderen. Ik ben 
opgegroeid in Kerkrade, daar waar nu 
ook de flat staat. Daardoor ken ik de 
buurt al goed. Ik ga op mezelf wonen, 
maar vind dat minder spannend omdat 
ik me hier al heel vertrouwd voel.”
Joëlle: “Ik ben blij met het 
SUPERLOKAAL in de flat. Ik word 
heel blij van een praatje maken met 
de mensen en help graag waar ik kan. 
SUPERLOCAL geeft mij de kans om 
mijn steentje bij te dragen aan
de maatschappij. ”

Het SUPERLOKAAL is van 
ons allemaal!
Het gezamenlijk proces van 
overleggen en komen tot het 
SUPERLOKAAL was voor 
de werkgroep een leuke 
ontdekkingstocht. Dagny: "De 
werkgroep is één schakeltje in dit 
proces en doet dit natuurlijk niet 
alleen. Het is straks super belangrijk 
dat wij goed blijven overleggen met 
alle werkgroepleden, bewoners van 
SUPERLOCAL én bewoners uit de 
buurt. We hopen het SUPERLOKAAL 
door samenwerking tot een succes te 
maken. Samen met HEEMwonen zijn 
nu de kaders gemaakt. Als straks alle 
bewoners op hun plek zijn, pakken we 
de draad samen op."

Wat is het 
SUPERLOKAAL? 

Onderin de flat is een 
gezamenlijke, sociale ruimte: 
het SUPERLOKAAL. 
Hier kunnen buurtbewoners elkaar 
ontmoeten. Het is een plek waar 
sociale activiteiten, ontspanning, 
groen, kunst en creativiteit 
samenkomen. 
Een plek om verhalen te delen, 
samen koffie (of thee) te drinken 
en een praatje te maken. 
Buurtbewoners kunnen er straks 
spelletjes spelen, feestjes vieren 
en workshops organiseren. 
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SUPERLOCAL EDITIE

Het SUPERLOKAAL



Waar maak je nou zelf de buurt? 
Hier dus, in Kerkrade. In SUPERLOCAL! 
Het is de meest circulaire woonwijk van Europa. Uit de materialen van de flat die hier vroeger stond is een nieuwe 
wijk ontstaan. Duurzaam, met aandacht voor de natuur én voor elkaar. Nieuwe energie en een watertuin, maar ook 
alle ruimte om samen te koken, wassen of klaverjassen. 

De buurt is er, nu is het aan de bewoners om hem te maken. Zijn ze handig, sociaal, groen of gewoon gezellig? Het 
maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er namelijk niet om wie ze nu zijn, maar om wat ze in deze buurt kunnen worden. 
Een goede buur, een nieuwe buur, een échte buur. Samen maken zij van SUPERLOCAL de plek waar ze thuis willen 
komen. In deze SUPERLOCAL-editie stellen wij u graag aan een aantal van deze buren voor....

Gabbi en Ronald “Naast ons 
enthousiasme brengen wij ook 
bijen mee.”

Tijdlijn 
SUPERLOCAL

In december waren wij van harte welkom bij Gabbi en Ronald. In hun grote, gezellige huis 
met tuin in een klein kerkdorp in het heuvelland. Hun dochter, Dagny, vertelde van haar 
verhuizing naar SUPERLOCAL. Door haar enthousiasme en een bezichtiging aan het 
project besluiten Gabbi en Ronald ook te verhuizen naar het bijzondere project. 

Bewust bezig met onze leefomgeving
Gabbi vertelt: “Als we bijvoorbeeld vlees eten, dan 
willen we weten waar het vandaan komt. We kopen zo 
weinig mogelijk producten in de supermarkt en zo veel 
mogelijk vers op de markt of bij de boer. We gebruiken 
zo min mogelijk plastic. We hebben bijvoorbeeld geen 
afwasborstel, maar een ecologisch borsteltje. Kleding 
kopen we zo veel mogelijk tweedehands. We fietsen naar 
ons werk. We gebruiken de auto zo min mogelijk door 
verschillende ritjes te combineren. Het wonen in een 

project als SUPERLOCAL sprak ons 
daarom meteen aan.”

We houden van gezelligheid
“Niet alleen het duurzame gebouw 
sprak ons aan. Het samen wonen met 
onze buurtgenoten was iets waar we 
direct enthousiast over waren. In het 
dorp waar we nu wonen voelden we ons 
meteen thuis. Iedereen was vriendelijk 

en zei ons goedendag. We verheugen 
ons op het verder kennis maken met 
de nieuwe buren binnen SUPERLOCAL. 
Op de gesprekken die we gaan hebben 
om te ontdekken wie iedereen is en wat 
ieders interesse is.”

Ontspullen werkt bevrijdend
Gabbi en Ronald hadden een groot huis 
met veel spullen. Het opruimen van 
de spullen is veel werk. Ronald vertelt: 
“Tja, dat ontspullen is wel wat werk. 
Maar tot nu toe werkt het eigenlijk 
vooral bevrijdend. We zijn veel tijd 
kwijt aan ons grote huis en de grote 
tuin. Door kleiner te gaan wonen zijn 
we ervan overtuigd dat we tijd gaan 
krijgen voor de echt leuke dingen in 
het leven. Zo hebben we besloten om 
vaker te gaan kamperen. Genieten van 
de natuur! Zo hoeven we de tuin niet te 
missen.” 

Wat brengen jullie mee naar 
SUPERLOCAL? 
“Wij brengen naast ons enthousiasme 
en liefde voor de natuur ook bijen 
mee.” Ronald was als kind al lid van 
IVN Natuureducatie en geïnteresseerd 
in de natuur. Hij is sinds 6 jaar imker. 
“Hier heb ik de bijenkassen in de tuin. 
Die kassen willen we graag terug 
laten komen op het binnenterrein bij 
SUPERLOCAL. Samen met HEEMwonen 
en de gemeente gaan we daar invulling 
aan geven. Uiteindelijk willen we de 
buurt hierbij gaan betrekken. Mensen 
kunnen samen met mij honing oogsten 
en slingeren. Hoe lekker zou het zijn 
als we straks onze eigen SUPERlokale 
bijenhoning hebben?”

Sloop flat A aan 
de Voorterstraat.

HEEMwonen merkt dat door sloop 
kwaliteiten en waarden verloren gaan. 
Idee SUPERLOCAL ontstaat.

SUPERLOCAL wordt 
IBA project.

De flats in de jaren ’70. Bewoners hadden goede sociale contacten in de flats. 
De galerij was de plek voor een praatje met de buren. 

2012 2014 2015

Start renovatie flat Voorterstraat. De flat 
wordt deels gesloopt en deels behouden. 
Door een deel te behouden wordt maar 
liefst 1.000.000 kilo CO2-uitstoot bespaard. 
Het beton van het gesloopte deel wordt 
hergebruikt voor de andere woningen 
en wegen in het gebied. 

HEEMwonen start met een zoektocht naar gemotiveerde bewoners voor 
SUPERLOCAL die iets hebben met duurzaamheid en participatie. Geïnteresseerden 
kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie in te sturen. Bij voldoende 
motivatie volgen meerdere gesprekken. Zo worden uiteindelijk gedurende een 
periode van ruim een jaar alle bewoners gevonden voor SUPERLOCAL.

Nieuwe bewoners gingen verschillende 
keren in gesprek met HEEMwonen. 

FEBRUARI 2020SEPTEMBER 2020

De 15 grondgebonden 
woningen zijn klaar en de 
eerste bewoners trekken 
in. De groep bewoners 
vormt samen een hechte 
gemeenschap. 

Gedurende 2021 
volgen bewoners en 
toekomstige bewoners 
van de flat workshops. 
Zij denken mee over de 
invulling van het groen 
in de buurt en hoe de 
gemeenschappelijke 
ruimte er uit gaat zien. 
Bewoners gaan deze 
ruimte, die inmiddels 
is omgedoopt tot het 
SUPERLOKAAL, zelf 
runnen. 

De Voorterstraat met 
114 woningen is klaar. 
Alle woningen zijn 
aangesloten op de 
gesloten waterkringloop. 
Verspreid over meerdere 
dagen in februari en 
maart ontvangen 
bewoners de sleutel van 
hun nieuwe huis. 
Ze ontmoeten hun buren 
en gaan aan de slag met 
klussen. 

Gedurende 2022 wordt de 
openbare ruimte gereed 
gemaakt. Het groen wordt 
aangeplant. HEEMwonen 
wenst alle bewoners 
veel geluk in hun nieuwe 
woning. 

JANUARI 2021

GEDURENDE 2021

FEBRUARI 2022

GEDURENDE 2022

De eerste bewoners van 
SUPERLOCAL. 

De bewoners van de 
Voorterstraat worden 
welkom geheten in hun 
nieuwe flatgebouw vlak 
voordat ze de sleutel van 
hun huis ontvangen. 

Start hier!



Natascha “Wij zijn heel blij dat we weer terug zijn op 
Bleijerheide, met ook nog eens een prachtig uitzicht.”

Sanne en Anne “Wij zijn dolblij met deze inspirerende en 
centrale plek die aansluit bij onze duurzaamheidsambitie.”

Natascha en haar man moeten in 2011 verhuizen. Ze willen heel graag naar Bleijerheide. Daar wonen ook hun vrienden 
en kinderen. En de vrienden van hun kinderen. Dolblij zijn ze als ze terecht kunnen in een flat aan de Jonkerbergstraat. 
Ze weten van de sloopplannen, maar het zou nog jaren duren voordat dat zo ver was. Het is dan ook flink slikken als in 
2014, sneller dan verwacht, het sloopbesluit komt. Maar één ding weten ze meteen zeker: Zij komen hier weer terug! 

Sanne Schepers en Anne Bosman zijn het bekende ontwerpersduo Schepers Bosman. Ze gebruiken resten stof, om er vervolgens 
mode van te maken. In 2017 startten ze hun bedrijf vanuit een garage in Heerlen. Inmiddels zijn hun collecties bekroond met 
meerdere prijzen en nominaties. Bekende muziekartiesten dragen hun designstukken. 

Echt de eerste bewoners
En nu zijn ze terug. Op de dag dat ze de 
sleutel van hun nieuwe woning kregen, 
hebben ze in de flat geslapen. Zij waren 
dus echt de eerste bewoners. Doordat 
wij als bewoners zo betrokken zijn bij 

Ze openden zelfs de Amsterdam Fashion 
Week en hun mode is erg in trek in 
Japan. Om een grote speler te worden 
in de modewereld verhuisden ze naar 
Amsterdam. Inmiddels hebben ze een 
goed lopend modemerk opgebouwd en 
waren ze toe aan hun volgende stap: 
centraal wonen in Kerkrade. 

Centrale en inspirerende plek
Anne vertelt: “Wij zochten een plek om 
centraal te gaan wonen en werken in 
Europa. Een plek die aansluit bij onze 
duurzaamheidsambitie en een plek 
waar we ook inspiratie kunnen opdoen 
voor onze creatieve ideeën. Kerkrade 

het project ken je elkaar al goed. Op 
die eerste dag zijn we al even bij elkaar 
gaan kijken. Met het sociale aspect zit 
het bij SUPERLOCAL sowieso wel goed. 
“Ik heb nog nooit gehoord dat oud-
bewoners worden uitgenodigd om mee 

is zo’n plek. Van hieruit ben je snel 
op veel plekken in Europa. We zijn zo 
in Aken en stappen daar op de trein 
naar Parijs. Hier in Limburg krijgen we 
veel inspiratie omdat we zo dichtbij 3 
verschillende culturen/landen wonen. Je 
bent hier snel in de natuur die voor rust 
en inspiratie zorgt. Mooier kun je niet 
wonen, toch?” 

SUPERLOCAL en wij volgen 
hetzelfde ontwerpproces
Sanne en Anne studeerden beide 
aan de kunstacademie. Al snel 
ontdekten ze hun gezamenlijke 
passie. Duurzaam geproduceerde 

te denken als er een wijk wordt gebouwd”, zegt Natascha. 
“Dat is hier wel gebeurd. Doordat mijn man en ik beiden 
nog werken kunnen we niet altijd even actief meehelpen 
bij activiteiten in het SUPERLOKAAL. Maar we zijn wel 
erg blij dat het er is. De ideeën over het SUPERLOKAAL 
spreken ons erg aan. We staan zeker open voor 
bijvoorbeeld een buurtbarbecue in de zomer. Gezellig 
samen met de buren, buiten op het terras.”
  
Wij zijn dol op het geweldige uitzicht 
“De oude flat aan de Jonkerbergstraat was een mooie 
ruime woning. Het gelijkvloers wonen was geweldig. In 
oktober 2021 mochten we de nieuwbouw voor het eerst 
bezichtigen. Het was een stralende dag. Het uitzicht 
was geweldig. We wisten direct dat we op de 10e of 11e 
verdieping wilden wonen. En dat is gelukt! Als wij nu op 
ons balkon staan genieten we van het uitzicht. Je kunt zo 
ver kijken. Je ziet zowel Aken als het drielandenpunt in 
Vaals.”

kleding. Ze maken van restpartijen textiel (het afval) 
nieuwe kledingstukken. Daarnaast werken ze met stof die 
wordt gemaakt van verhakselde oude spijkerbroeken die 
opnieuw worden geweven in een fabriek in Enschede. Hun 
stoffen en materialen worden allemaal lokaal, in Nederland, 
geproduceerd. Op zoek naar hun nieuwe woon- en werkplek 
kwam Anne op internet het project SUPERLOCAL tegen: 
“Het leek te mooi om waar te zijn. SUPERLOCAL is namelijk 
alles wat wij ook doen.” vertelt Anne. “Zoals wij ook starten 
met een idee op papier is SUPERLOCAL ooit begonnen 
als een idee. Bij SUPERLOCAL experimenteerden ze met 
afvalmaterialen en maakten zo de 3 proefwoningen. Dat 
doen wij net zo; Met het afvalmateriaal experimenteren we 
en maken we proefontwerpen. Door de ervaring van het 
bouwen van de proefwoningen is de huidige flat ontstaan. 
En door onze experimenten ontdekken en leren wij. En zo 
ontstaat er een collectie. Daarom voelden wij direct een klik 
met dit project." 

Wij voelden ons voor het eerst geen nummer
Sanne: “Wij zijn al vaak verhuisd. Vaak heb je dan een wat 
anoniem contact met een verhuurder. Het gaat vooral 
over zakelijke dingen. Wij zijn aangenaam verrast door de 
manier waarop HEEMwonen dit project heeft aangepakt. 
De persoonlijke benadering was heel prettig. We kregen 
altijd een antwoord op onze vragen. Wij zijn ook lid van de 
werkgroep voor het SUPERLOKAAL. Daar denken we graag 
over mee. Die ruimte voelt nu al als een verlengde van onze 
woonkamer.” 

 

Toekomstmarkt Bleijerheide. 
Bewoners van Bleijerheide 
denken mee over de 
toekomst van hun buurt.

Publicatie tweede 
Burenboek met het 
perspectief van 
omwonenden van 
de hoogbouwflats in 
Bleijerheide. Ook zijn 
er eerste 
studies naar 
de gesloten 
waterkringloop.

Klankbordgroep 
SUPERLOCAL gaat van 
start en wordt betrokken 
bij de ontwikkeling van het 
stedenbouwkundig plan. 

Uithijsmoment: drie delen 
van een appartement 
zijn met een 52-meter 
hoge hijskraan uit een 
hoogbouwflat gehesen. 
Daarvan wordt een 
Expogebouw gemaakt. 
De rest van de flat wordt 
gesloopt. 

Oplevering Expogebouw: 
een testgebouw dat 
voor 95% is gemaakt 
van materialen uit de 
flat. De uitgehesen 
appartementdelen 
vormen de basis van 
dit gebouw.

Het project ontvangt 
€4,7 miljoen Europese 
subsidie van het Urban 
Innovative Actions fonds. 
Onder de noemer Super 
Circular Estate wordt 
geëxperimenteerd met 
innovatieve oplossingen 
die een circulaire 
economie 
bevorderen.

Scholenproject ‘in Bleijerheide staat 
een Thuis’ van start. Leerlingen van 
Basisschool Bleijerheide ontwerpen hun 
wijk van de toekomst. De ideeën van de 
leerlingen worden gebruikt in het project. 

Nulmeting van het 
plangebied om kwaliteiten 
en waarden in kaart te 
brengen. De resultaten zijn 
gebundeld in een online 
publicatie (op website) en 
in een Burenboek.

Samenwerkings-
overeenkomst 
HEEMwonen en 
gemeente Kerkrade

Toekomstmarkt voor 
bewoners van Bleijerheide.

Leerlingen van de basisschool 
denken mee over SUPERLOCAL.  

2015 - 2017 APRIL 2016 JULI 2016

OKTOBER 2016

VOORJAAR 2017

NOVEMBER 2017

FEBRUARI 2018

NOVEMBER 2017

SEPTEMBER 2016

De klankbordgroep 
denkt vanaf het 
begin mee  
over het 
projectgebied. 

Drie delen van een 
appartement worden 
uitgehesen. 
Een spectaculaire 
operatie. 

Het Expogebouw

Het project ontvangt €2,5 miljoen Europese 
subsidie van het Europese Life-programma 
voor de ontwikkeling van een gesloten 
waterkringloop. Hemelwater wordt 
opgevangen en gezuiverd tot drinkwater 
voor de 129 nieuwe huishoudens in het 
gebied.

Start circulaire sloop van de flat 
aan de Jonkbergstraat. Bijzonder 
is dat de materialen van de flat per 
grondstof, zoals beton, hout en 
staal van elkaar worden 
gescheiden en hergebruikt 
binnen het project of elders.

Uithijsmoment 2.0: Twee volledige appartementen 
worden uitgehesen. Zij vormen de basis voor de 
circulaire proefwoningen die gebouwd worden in 
het gebied. 

1,5 jaar na het eerste uithijsmoment worden twee volledige 
appartementen uitgehesen en in het projectgebied hergebruikt.
 

OKTOBER 2018NAJAAR 2018MEI 2019



waar je thuis bent.....

Woordzoeker

In deze puzzel staan de woorden uit de lijst. Zoek deze woorden 
op in de puzzel en streep ze door. De overgebleven letters vormen 
een zin. Wilt u kans maken op een bol.com tegoedbon ter waarde 
van 20 euro? Stuur deze zin samen met uw naam en adres naar 
redactie@heemwonen.nl of naar ons postbusnummer. 

Wij wensen u veel puzzelplezier!

De 3 winnaars van de woordzoeker in Aan Tafel #32 zijn mevrouw 
Lataster-Wetzelaer, meneer/mevrouw Budding en mevrouw 
Claessen. Hartelijk gefeliciteerd! 

bomen
burenboek
duurzaamheid
expogebouw
flatgebouw

hergebruik
herinneringen
insectenhotel
keukentafel
materialen

park
samenwerken
sociaal
superlocal
superlokaal

toekomstmarkt
uithijsmoment
uitzicht
verhuren
waterkring

Nieuws van de 
huurdersverenigingen

Hoe komen wij op 
voor die belangen?
Iedere huurdersvereniging kan 
maximaal 3 personen afvaardigen om 
zitting te nemen in het CHOH. Deze 
afgevaardigden komen regelmatig 
bij elkaar om te overleggen over 
onderwerpen die de huurders 
aangaan. 

De Overlegwet Huurders Verhuurders 
kent 4 vormen van rechten: Het 
recht van informatie, adviesrecht, 
instemmingsrecht en het recht van 
initiatief. Vanuit het adviesrecht 
brengen wij gevraagd en ongevraagd 
advies uit over onderwerpen 
als renovatie, het aanbrengen 
van zonnepanelen, de jaarlijkse 
huurverhoging en wonen & zorg. 

Boeken wij resultaten?
Gelukkig en met enige trots kunnen 
wij zeggen; ja. Neem als voorbeeld 
de zonnepanelen. Deze worden niet 
voor niets op het dak geplaatst. Daar 
zijn ook kosten aan verbonden. Het 
CHOH heeft zijn inbreng geleverd 
over de manier van het verrekenen 
van deze kosten. Met als resultaat 
dat de kosten van de zonnepanelen 
niet meer met de netto huur 
verrekend worden. De kosten voor 
de zonnepanelen staan nu in de 
servicekosten. 

Wat verwachten wij 
in 2022?
Het afgelopen jaar werden de 
huren bevroren. In 2022 mogen de 
huren weer worden verhoogd. Het 
CHOH wacht nu op het voorstel 
voor de jaarlijkse huurverhoging 
van HEEMwonen. Daar kunnen 
wij dan ook weer ons advies over 
gaan geven. Uiteraard streven 
wij naar een zo laag mogelijke 
huurverhoging.

Het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen is een 
samenwerkingsverband van het Huurdersplatform Schaesberg, de 
Huurdersvereniging Kerkrade, Huurdersvereniging Ubach over Worms 
en de Bewonersbelangenvereniging Nieuwenhagen. Zo is het hele 
werkgebied van HEEMwonen vertegenwoordigd. Wel zo belangrijk! 
Het CHOH is opgericht in 2014. Het doel was en is nog steeds “het 
opkomen voor de belangen van de huidige en aankomende huurders 
van HEEMwonen”.

In deze rubriek “in de wijk met…” geven wij u een beeld van de 
werkzaamheden van onze mensen in de wijken. Deze week een kijkje 
over de schouder van Jan Pieter. Hij is wijkconsulent bij HEEMwonen 
en vanaf het begin betrokken geweest bij SUPERLOCAL. 

Betrokken omwonenden
Jan Pieter kan zich de toekomstmarkt 
in 2016 nog goed herinneren. “De 
opkomst was goed, je merkte meteen 
dat de buurt heel betrokken was. We 
hebben daar de eerste contacten 
gelegd en de ideeën van bewoners 
verzameld. Daarna volgde de eerste 
bijeenkomst van de klankbordgroep, 
een groep betrokken mensen uit 
de buurt die meedachten over de 
ontwikkeling van het gebied. Het 
lastige was dat er in het begin 
geen mensen in het projectgebied 
woonden. Normaal heb je te maken 
met bewoners van een pand dat je 
bijvoorbeeld opknapt. Nu praatten we 
met omwonenden. Maar die waren wel 
allemaal heel betrokken. Je proefde 

dat mensen een geschiedenis met de 
wijk hebben. Sommigen gaan echt op 
de barricades staan. Maar steeds met 
een positieve insteek. Dat vind ik echt 
lovenswaardig. Er is veel gebeurd in 
het gebied en een gesprek was altijd 
mogelijk.”

Bewoners pakken de 
draad nu zelf op
“Heel bijzonder in dit project is het 
participatieproces. Daarmee bedoelen 
we het meedoen van zowel de 
omwonenden als de nieuwe bewoners. 
Tijdens de zoektocht naar nieuwe 
bewoners vroegen we ongeveer 20 
van hen om met ons mee te denken. In 
6 avonden (waarbij corona soms ook 
hier roet in het eten gooide) hebben 

we over het SUPERLOKAAL gebrainstormd. Alleen de eerste avond hebben 
we als HEEMwonen ingevuld. Daarna organiseerde vooral de werkgroep deze 
avonden. Zij gaven de avonden kleur met werkvormen en workshops. Nu is 
het SUPERLOKAAL en de organisatie hiervan volledig overgedragen aan 
deze werkgroep. Samen met de andere bewoners staan zij aan de lat om hier 
samen een succes van te gaan maken. HEEMwonen staat slechts met raad en 
daad aan de zijlijn om, waar nodig, te helpen. Ik heb daar in ieder geval alle 
vertrouwen in." 
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Wij vinden uw mening 
belangrijk. Heeft u vragen of 
opmerkingen. Stuur dan een 
mail naar voorzitter@choh.nl 
of secretariaat@choh.nl 
of kijk op de website 
www.choh.nl. 


