
De komende periode staat er veel te 
gebeuren rondom het Schinkelkwadrant-
Zuid, Burgemeester van Grunsvenplein en 
de Promenade. Als direct omwonende 
sturen we u graag een update rondom de 
plannen en werkzaamheden van dit deel 
van Heerlen-Centrum.

BURGEMEESTER VAN GRUNSVENPLEIN
Tijdens de inloopmiddag van 13 september presen-
teerden we het voorgenomen definitief ontwerp. Van 
de omwonenden kregen we veel positieve reacties op 
het definitieve plan. In tegenstelling tot eerdere 
ontwerpen zijn de skatebaan en de calisthenicstoestel-
len uit het ontwerp gehaald. Dat mede naar aanleiding 
van reacties van omwonenden. Verder zijn de groene 
eilanden verschoven zodat de gebruikelijke evenemen-
ten ook kunnen plaatsvinden.
Op het plein is nu een proefvlak ingericht. Zo krijgt u 
een idee van hoe het plein wordt ingericht met groene 
eilanden en qua bestrating. 

september/oktober 2021

Ook staan er twee picknicktafels. Hierop en bij boek-
handel van Velzen-van Dam liggen de ontwerpen van 
zowel het van Grunsvenplein als de Promenade II ter 
inzage.
Kijk voor het ontwerp op: 
http://www.heerlen.nl/vangrunsven

Planning
Begin oktober 2021 worden er bomen gekapt, in het 
nieuwe plan zijn straks (veel meer) nieuwe bomen 
voorzien. Enexis vervangt medio oktober 2021 kabels. 
Vanaf 15 oktober worden er vier weken lang werk-
zaamheden verricht in/aan het trottoir aan de Apollo-
laan/Burg. van Grunsvenplein. Vervolgens gaat Enexis 
tot aan de kerst aan de slag in de Geerstraat en 
daaropvolgend in de Muzenlaan. 

Na de evenementen Aod òp Nuj en de najaarskermis 
wordt gestart met de gefaseerde uitvoeringswerk-
zaamheden nabij de Apollolaan. In maart 2022 worden 
de werkzaamheden voortgezet bij de ingang van de 
parkeergarage. Om vervolgens in mei 2022 aan de 
voorzijde van het plein te starten. Begin november 
sturen wij aan omwonenden een detailplanning en 
waar nodig worden de werkzaamheden afgestemd. 
Het plein dient in de zomer van 2022 gereed te zijn. 
Dan is het een mooi plein dat klimaatbestendig, groen, 
duurzaam en prettig is om te verblijven. 

Bouwkundige opname
In de straten rondom het plein komt adviesbureau 
Quattro Expertise langs voor een bouwkundige 
opname. Het is standaardprotocol om – voordat een 
werk begint - bestaande gebreken en schade vast te 
leggen in een rapport. Mocht er door het werk onver-
hoopt schade ontstaan aan een huis of pand, dan helpt 
deze opname om de schade goed af te handelen. De 
bewoners die het betreft, krijgen hierover een brief 
van Quattro Expertise.

>>>
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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.

PROMENADE II
Tijdens de inloopmiddag hebben we ook het concept-
schetsontwerp van Promenade II gedeeld. Velen van u 
zijn langsgekomen voor het ophalen van informatie en 
het uitspreken van wensen. Genoemde suggesties zijn 
bijvoorbeeld: zichtbaar water, meer groen en het 
ontbreken van een fietsenstalling. We gaan nu bekij-
ken in hoeverre we deze wensen kunnen meenemen in 
het voorlopig ontwerp. Hierover geven we u naar 
verwachting in november een terugkoppeling. 

Kijk voor het schetsontwerp op: 
www.heerlen.nl/promenade

SCHINKELKWADRANT-ZUID
In de vorige nieuwsbrief hebben wij de voorlopige 
planning en werktijden toegelicht. Inmiddels is het 
sloopterrein ingericht en zijn de sloopwerkzaamheden 
in volle gang. De bouwhekken zijn geplaatst en het 
terrein wordt bouwrijp gemaakt. Naar verwachting 
start op 27 september het archeologisch onderzoek, 
want we blijven benieuwd naar ons rijke verleden. 
Mochten we op archeologische vondsten stuiten, dan 
nodigen we u uit om te komen kijken.

Heeft u vragen of overlast? Laat het ons 
weten
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 
omgevingsmanager Joost van Daal: 
j.van.daal@heerlen.nl. 


