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KLIMAATAKKOORD WIJK OP DE HEIDE

Nieuw: tuingereedschap lenen om uw tuin op te knappen
De lente komt er aan en dus worden de tuintjes ook in onze
wijk weer opgeknapt en in de mooie bloemetjes gezet.
Iedereen heeft dan weer tuinmateriaal nodig.
Huis van de Wijk De Glazenap heeft in samenwerking
met Antares en KanDoen een gratis uitleenservice van
tuinmateriaal voor wijkbewoners van op de Heide opgezet.
U kunt dit tuingereedschap gratis lenen.

Wat vragen wij van U?
Voor het lenen van het gereedschap vragen wij een kleine
eenmalige tegenprestatie. Dit kan zijn boodschappen doen
voor uw oude buurvrouw, een klusje in het Huis van de Wijk of
het bakken van een cake. Dat zal in overleg met u plaats vinden.
Vanuit De Glazenap zal met u contact worden opgenomen.
Hoe werkt het uitlenen van materialen?
a. Op vrijdagmorgen tussen 08.30 en 12.00 uur kunt u de
materialen ophalen bij KanDoen aan de Galgenvenstraat
250 in onze wijk. Reserveer tijdig, anders is het materiaal al
uitgeleend. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
b. U ondertekent een bruikleenovereenkomst en levert een
kopie van uw identiteitsbewijs in (paspoort of ID-kaart). Op
de bruikleenovereenkomst stemt u ook in met een kleine
eenmalige tegenprestatie.
c. Op maandagmorgen tussen 08.30 en 12.00 uur brengt u
het geleende materiaal terug. Het materiaal wordt dan
gecontroleerd. Als alles in orde is ontvangt u het ingeleverde
kopie van uw identiteitsbewijs terug.

De volgende materialen kunt u gratis lenen van de wijk:
➤ accu heggenschaar Stihl 62 cm
➤ krachtige accu bladblazer Stihl
➤ hogedrukreiniger Stihl
➤ onkruidbrander Infra Weeder 99-in-Lady
➤ Felco snoeischaar
➤ voegenborstel
➤ vuilniszakring
➤ hars oplos spray
➤ ronde schoffel 18 cm met steel
➤ Freund Heggenschaar
➤ kokos bezem 45 cm met steel en zaalveger 40 cm
➤ betonbats diamant 110 cm en steekspade S&J
met steel 85 cm
➤ bladhark met steel, veegblik met handveger
➤ Hummer kruiwagen staal 85 liter
➤ ladder Altrex 3x 8 treden
➤ accu klopboorschroevendraaier Bosch Professional
Laten we er samen voor zorgen dat onze tuintjes in de wijk
weer een bloeiende en groene aanblik geven, vol van prachtige
kleuren, vlinders en bijen.
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Maandag 21-3
Maandag 9-5
Zaterdag 10-9

: CNV invullen belastingaangifte (14.30 uur)
: evaluatie lichtkunstwerk Wienerberger (19.00 uur)
: festival Hof van Eden bij Emmaus, Ulingsheide 3 (10.00-18.00 uur)
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KALDENKERKERWEG
Het project
In navolging van de werkzaamheden aan de Kaldenkerkerweg binnen de bebouwde kom wordt ook het
gedeelte buiten de bebouwde kom vanaf Ulingsheide tot aan grens met Duitsland opnieuw ingericht.
Er komt een vrij liggend fietspad waardoor het (vracht)autoverkeer gescheiden wordt van de fietsers en
voetgangers. Daarnaast wordt het door de nieuwe inrichting met gescheiden rijbanen onaantrekkelijk
gemaakt om snel te rijden. Het regenwater wordt afgekoppeld en ter plaatse geïnfiltreerd. Ook wordt ter
plaatse van het Hertenkamp een gelijkvloerse wildoversteek met een wildtunnel gerealiseerd.
Planning en fasering
De uitvoering vindt gefaseerd plaats in de periode tussen maart 2022 en begin augustus 2022.
We onderscheiden 3 opeenvolgende uitvoeringsfases, namelijk:

•1 Fase 5:
•2 Fase 6:
•3 Fase 7:

Kruispunt Ulingsheide
Ulingsheide tot Eurogreen
Eurogreen t/m Duitse grens

3 maart t/m 1 april 2022
3 maart t/m 27 mei 2022;
30 mei t/m 5 augustus 2022.

Werkzaamheden zijn afhankelijk van weersomstandigheden en ondergrondse omstandigheden.
De planning kan worden bijgesteld.
Omleidingsroute
Gedurende de wegwerkzaamheden aan het gedeelte Kaldenkerkerweg buiten de bebouwde kom wordt
de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleidingsroute wordt ingesteld voor doorgaand verkeer
tussen Tegelen (NL) en Kaldenkerken (DE).
Bereikbaarheid bedrijven en aanwonenden
BLM maakt maatwerk afspraken met aanwonenden en bedrijven binnen het werkvak.
U kunt hiervoor contact opnemen met Christian Reuls van BLM Wegenbouw.
Informatie over dit project
Op de website van BLM Wegenbouw is projectinformatie waaronder de ontwerptekening in te zien:
https://www.blmwegenbouw.nl/projecten/herinrichting-kaldenkerkerweg-tegelen/
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