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Aan de bewoner(s) van Oud Rennemig  

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

mei 2020 

 

Onderwerp  

Werkzaamheden in de wijk Oud Rennemig 

 
Uw kenmerk 

 

 

Ons kenmerk 

Z-19203553 

 

 

 

 

G. Habets  

Domein Ruimte 

Team Stadsingenieurs 

T 045 - 560 4695 

T 14 045  

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

 

We hebben in uw wijk de bewoners van 65 woningen geïnformeerd over de 

werkzaamheden.  

We hebben 33 reacties ontvangen waarvoor wij u heel erg bedanken. 

Er is flink gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken aan het vorm geven 

van uw wijk. 

In 1e instantie werd gevraagd om een voorkeur aan te geven over het inrichten van 

de straat. 

Alles verhard of met groen aan één kant.Er is 25 keer gekozen voor alles verhard, 

2x voor eenzijdig groen en 6x is er nog geen keuze gemaakt.  

 

Daarnaast kon men met ideeën komen om meer invulling te geven aan het project.  

Er zijn veel goede ideeën ingebracht, waar we zeker naar gaan kijken. 

Natuurlijk zijn er ook vragen/zorgen van bewoners over hoe het moet met 

tuinafscheidingen ect. 

Ook dit gaan we bekijken en komen hier over een aantal weken op terug. 

 

Een aantal mensen heeft behoefte aan extra informatie. Liefst in de vorm van een 

informatieavond. Gezien de coronaomstandigheden is dit helaas niet mogelijk. Het 

is wel mogelijk om per straat enkele bewoners die hier behoefte aan hebben in de 

straat zelf te informeren. We kunnen dan per straat bekijken of dit in een keer kan 

of dat we groepjes moeten maken. 

 

Voor de verdere uitwerking van de plannen zou het fijn zijn als we per straat 2 of 3 

“meedenkers” hebben die de straat vertegenwoordigen en zaken kunnen inbrengen 

en terugkoppelen naar de overige bewoners in de straat waardoor we SAMEN 

komen tot een plan voor uw wijk waarover de meerderheid van de bewoners een 

tevreden gevoel hebben.  
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Het is namelijk nooit mogelijk alle en ieders wensen te verwezenlijken. Soms 

vanwege wettelijke voorschriften, soms vanwege uiteenlopende wensen in de straat 

of buurt. 

 

Het zou fijn zijn als u in uw straat onderling polst wie de straat zou willen 

vertegenwoordigen en dit per mail door geeft oudrennemig@heerlen.nl 

Of telefonisch 045-5604733 Mw Beckers (niet op maandag aanwezig) 

Wij kunnen dan kijken of deze overlegvorm een mogelijkheid vormt voor de 

verdere uitwerking van de plannen. 

 

Heeft u zelf geen mail? 

Misschien kan een buurman, buurvrouw of iemand anders uit uw straat u dan op de 

hoogte houden. U kunt dan ook samen praten over de mogelijkheden voor uw 

buurt. Let daarbij wel op de regels rondom corona. Dus 1,5 meter afstand en niet 

met teveel personen tegelijk. 

 

Op de website kunt u de plannen voor de andere straten inzien. 

Ga daarvoor naar www.heerlen.nl/oudrennemig. Daar vindt u foto’s en 

beschrijvingen van de andere straten. Zo kunt u zien hoe uw hele buurt er straks 

kan uitzien. 

 

 

Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ger Habets 

Projectleider 
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