
Zoals u van ons bent gewend, geven we u geregeld 
een update over de werkzaamheden op en rondom 
het Burgemeester van Grunsvenplein, Promenade II 
en Schinkelkwadrant. Hieronder het laatste nieuws.

Promenade II
Het voorlopig ontwerp van Promenade II is afgelopen 
maand vastgesteld. Promenade II wordt een 
aantrekkelijke groene oase met bomen, struiken en 
bloemen. Daarnaast wordt het entreegebouw op de 
kop van de Promenade/Geerstraat getransformeerd 
naar een half overdekte ruimte. Er wordt gekeken naar 
de mogelijkheden om het openbaar toilet op de 
Promenade hierheen te verplaatsten en om de 
voormalige fietsenstalling onder de Geerstraat-
Burgemeester van Grunsvenplein weer in gebruik te 
nemen. Inmiddels is het concept definitief ontwerp van 
Promenade II en het Schinkelplantsoen gereed. Op 
maandag 30 mei organiseren we daarom weer een 
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inloopbijeenkomst. U bent welkom tussen 15.00-19.00 
uur bij Boekhandel Van der Velden-Van Dam. Tijdens 
deze bijeenkomst informeren wij u over het ontwerp en 
geven we een terugkoppeling over de doorgevoerde 
wijzigingen. Een aantal suggesties van de vorige 
inloopbijeenkomst zijn namelijk meegenomen in dit 
ontwerp, waaronder het toevoegen van nog meer 
water en groen. Kijk alvast op www.heerlen.nl/
promenade voor het voorlopig ontwerp.

Nog leuk om te 
melden: u kunt 
schaken aan de 
Promenade. U 
heeft het vast al 
gezien. Bij 
boekhandel Van 
der Velden-van 
Dam kan iedereen 
tijdens winkelopeningstijden de grote schaakstukken 
lenen en na afloop uiteraard weer terugbrengen.

Schinkelkwadrant-Zuid
Aannemer Laudy is in april gestart met het bouwrijp
maken van het terrein voor de bouwblokken A, B en C
van PromenadePark van VOC. Het bouwrijp maken
duurt nog ongeveer tien weken en vanaf 13 mei wordt 
gestart met het graafwerk van de bouwput. Dit duurt 
zo’n 4 tot 5 weken. U  zult merken dat er vrachtwagens 
aan en af rijden vanwege het grondtransport.
Aansluitend gaat de aannemer verder met de 
bouwwerkzaamheden, waarbij het bouwverkeer 
gebruikmaakt van de Honigmannstraat en de 
Schinkelstraat. Bij uitzondering wellicht ook van de 
Promenade, maar daarover stellen we u tijdig in kennis.
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Burgemeester van Grunsvenplein
Het plein krijgt steeds meer definitieve invulling: de 
bestrating ligt er voor een groot deel in en de bomen 
aan de voorzijde van het plein zijn geplant. De werk-
zaamheden aan de Geerstraat zijn afgerond en de 
straat is weer open voor verkeer. U krijgt hier een 
goede indruk van de inrichting van het plein en onze 
keuze voor een hoogwaardige duurzame afwerking.
Begin mei zijn er door de gemeente en de aannemer 
BESIX ophaalmomenten georganiseerd als onderdeel 
van de recycle challenge. Iedereen die zich voor deze 
dag had aangemeld, heeft gratis bestrating opgehaald 
om te gebruiken voor de eigen tuin. Van de 22.000 m² 
materiaal in dit project gooien we niets weg. Zo 
worden bijvoorbeeld de koperslakkeien hergebruikt 
binnen dit project of gaan ze naar Promenade II of de 
gemeente Landgraaf.
In augustus van dit jaar zijn de werkzaamheden gereed 
en wordt er een feestelijke opening georganiseerd met 
bekendmaking van de prijswinnaars van de recycle 
challenge. Het plein wordt een prachtige plek om te 
vertoeven!  

Kijk op www.vangrunsvenplein.nl voor alle informatie 
en de webcam om de werkzaamheden live te volgen. 

Hinder of vragen?
Enige overlast is bij deze projecten nauwelijks te 
voorkomen. We zetten ons in om de overlast voor de 
buurt tot een minimum te beperken en de omgeving 
leefbaar te houden. Wij hopen op uw begrip. Heeft u 
klachten? Meld het via 045-5605040 of verstuur een 
e-mail aan onze omgevingsmanagers: 
omgevingsmanagement@heerlen.nl

Heerlen-Centrum in de maak
De komende jaren werken we hard om de binnenstad van Heerlen 
veel leuker, leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Deze projecten 
zijn onderdeel van de vernieuwing van ons centrum. Kijk op www.
heerlen.nl/centrum voor een overzicht van alle projecten. Hier kunt 
u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Heerlen-
Centrum.


