Overlast? Laat het ons weten
Overlast is bij dit project nauwelijks te voorkomen. Wel
zetten wij ons in om de overlast voor de buurt tot een
minimum te beperken en de omgeving leefbaar te
houden. Wij hopen op wat begrip en tolerantie van uw
kant. Laat het ons wel weten als de overlast u teveel
wordt, via 045-5605040 of via gemeente@heerlen.nl.
Wij bekijken dan in overleg met het sloopbedrijf, of er
iets is wat de situatie kan verlichten voor u.

Wat zijn eigenlijk de plannen met de
NIEUWE NOR?

maart 2019

Poppodium NIEUWE NOR wordt verbouwd en krijgt
er een grotere zaal bij! In 2019 gaan studio ‘54 en het
oude Kegelpaleis op de schop om de uitbreiding en
nieuwbouw mogelijk te maken. Tijdens de sloop blijft
de NIEUWE NOR open. Volgende week beginnen wij
met de werkzaamheden.

Het sloopterrein wordt in maart afgezet met
hekken
Ook het Schelmenhofje wordt afgezet. Dit pleintje
wordt tijdelijk gebruikt voor de schaftkeet en het
materiaal van het bedrijf Couwenbergh Aanneming.
De Pancratiusstraat blijft altijd bereikbaar.

Voorlopige planning van werkzaamheden:
• Start asbestverwijdering: maart 2019
• Start sloop in de gebouwen: mei 2019
• Sloop- en breekwerk buitenmuren: juni 2019
• Einde van de sloop: augustus 2019
Pas in juni beginnen wij dus met het “echte” sloopwerk,
met het afbreken van muren. Het kan altijd voorkomen
dat wij de planning moeten aanpassen.

Werktijden
Het werk wordt gedaan op doordeweekse dagen van
7.30 uur tot 17.00 uur. Zware werkzaamheden beginnen na 8.30 uur.

Wat u moet weten over asbestsanering

Het huidige poppodium blijft bestaan en wordt
verbouwd. Ook de huidige zaal blijft bestaan, maar er
komt een nieuw gedeelte bij. Met een grotere zaal en
betere faciliteiten voor bands en publiek. De nieuwbouw en verbouwing is klaar in 2020.

Voor meer info, kijk op www.heerlen.nl/centrum
U kunt ook alvast een kijkje nemen hoe de NIEUWE
NOR er straks gaat uitzien. Ook is er meer info over
alle andere ontwikkelingen om ons stadshart mooier
te maken.

Misschien ziet u mensen in beschermingspakken aan
het werk. U hoeft er in elk geval niet van te schrikken.
Het betekent juist dat iedereen zich aan de veiligheidsvoorschriften houdt.
Wat u kunt merken van de werkzaamheden
• Geluidsoverlast kan op momenten voorkomen.
Wij proberen rekening te houden met de tijdstippen
dat dit het geval is.
• Er kan stofoverlast voorkomen. Wij zetten
watervernevelaars in om dit tegen te gaan.
• Er kunnen lichte trillingen voorkomen.
• Er is redelijk intensief vrachtverkeer dat aan- en
afrijdt, met name via de Pancratiusstraat.

meer nieuws op heerlen.nl

