
Aan de bewoner(s) van Schaesbergerveld 

Datum 

juni 2020 

Onderwerp 

Werkzaamheden in de wijk Schaesbergerveld 

Beste bewoners van Schaesbergerveld, 

Het is alweer een tijd geleden dat wij u in ’t Leiehoes hebben bijgepraat over de 

werkzaamheden in uw buurt. 

Normaal gesproken zouden we op dit moment een nieuwe 

informatiebijeenkomst organiseren. 

Dat kan nu even niet. Daarom ontvangt u deze brief. 

Al deze informatie kunt u ook inzien op www.heerlen.nl/schaesbergerveld. Daar vindt 

u ook een afbeelding van het ontwerp zoals dat er nu uitziet.

Een afdruk van die tekening hangt ook aan het raam bij gemeenschapshuis ’t

Leiehoes.

Die avond hebben wij onder meer verteld dat we de regenwaterafvoer los 

gaan koppelen van het riool.  

Dat voorkomt wateroverlast bij hevige regenbuien. Ook willen we de buurt groener 

maken. Meer groen verbetert de luchtkwaliteit en het voorkomt ook dat steeds meer 

dieren en diersoorten verdwijnen uit de woonomgeving. 

We lieten u die avond ook de eerste schetsen zien van het ontwerp voor de 

herinrichting van de straten. Daar kwamen veel reacties op. Met uw ideeën en 

suggesties hebben we het ontwerp aangepast. 

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Z-18177325

Bijlage(n) 

1 

Domein Ruimte - Team 

Stadsingenieurs 

P. Extra

Telefoonnummer 

06-51854133 



Op dit moment zijn wij op zoek naar een aannemer. 

Deze gaat het aangepaste schetsontwerp verder uitwerken. Per straat maakt hij een 

voorstel. Die uiteindelijke ontwerpen willen we begin september graag met u 

bespreken tijdens een bijeenkomst. Maar dan telkens met de bewoners van de straat 

waar gewerkt gaat worden. 

Zo kunt u kennis maken met de aannemer die het werk gaat verrichten en kunnen 

wij u beter uitleggen hoe wij de werkzaamheden gaan aanpakken. 

Indien een informatiebijeenkomst niet is toegestaan, ivm de richtlijnen van het RIVM, 

zullen wij u verder op de hoogte houden met nieuwsbrieven. 

Als alles goed verloopt, beginnen we eind september met de uitvoering. 

We werken straat voor straat en zorgen voor zo min mogelijk overlast. Eind 2021 

moet het werk klaar zijn. 

Heeft u vragen of opmerkingen?   

Neem dan contact op. Dat kan via mail naar schaesbergerveld@heerlen.nl  

of telefonisch op nummer 06-51854133. 
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