Voorlopige planning en werktijden
De werkzaamheden starten met het grondwerk.
Hierbij wordt rekening gehouden met saneren van
asbest en afronden van het veldwerkonderzoek. De
planning is: start grondwerk begin september 2021 en
de start sloop medio september 2021. Afhankelijk van
het archeologisch onderzoek kan het voorkomen dat
de planning moet worden aangepast. Het werk wordt
gedaan op doordeweekse dagen van 7.30 uur tot
17.00 uur. Zware werkzaamheden beginnen na
8.30 uur zodat u hiervan zo min mogelijk overlast
ervaart.

augustus 2021

U woont aan of in de buurt van het
Schinkelkwartier, Burgemeester Van
Grunsvenplein en/of de Promenade. Delen
van de stad die we onder handen nemen
om zo een aangenamer centrum te creëren
om in te wonen, werken, ondernemen of te
bezoeken. Graag houden we u als directe
buur op de hoogte van wat er om u heen
zoal gaat gebeuren en wat dat voor u
betekent.

(impressie van VOC)

SCHINKELKWADRANT-ZUID

Werkzaamheden gaan starten

Schinkelkwadrant-Zuid is het gebied tussen de Schinkelstraat, Honigmannstraat, Geerstraat en Promenade.
Dit stukje Heerlen wordt een aantrekkelijk groen
woongebied, met ruimte om elkaar te ontmoeten én
met ruimte voor activiteiten. Hier realiseert ontwikkelaar VOC ‘Wonen aan het PromenadePark’ met nieuwe
stadswoningen en appartementen, waarvan een
gedeelte al in de verkoop is. Kijk voor meer informatie
op www.promenadepark.nl/.

Het oude winkelcentrum de Plu, de kantoorruimtes
daarboven en andere leegstaande kantoren zijn al
gesaneerd en gesloopt. Nu is het laatste pand, de
loods, aan de beurt. We starten vanaf maandag 6
september 2021. Dit betekent dat het terrein wordt
afgezet met hekwerken. De Schinkelstraat blijft altijd
bereikbaar. Met de Stadstuin zijn we in gesprek, zodat
ze hun succesvolle initiatief op een andere plek (of
plekken) kunnen voortzetten.

Wat u moet weten over de bodemsanering
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?
• Op momenten kan er geluidsoverlast zijn.
• Er kan stofoverlast voorkomen. Wij zetten watervernevelaars in om dit tegen te gaan.
• Er kunnen lichte trillingen zijn.
• Er is sprake van vrachtverkeer dat regelmatig
aan- en afrijdt, met name via de Honigmannstraat
en Schinkelstraat, zie kaartje pagina 2.
							>>>

meer nieuws op heerlen.nl

Wat zijn de plannen voor Heerlen-Centrum?

PROMENADE II

BURGEMEESTER VAN GRUNSVENPLEIN
Dit stenige plein straalt nu nog weinig warmte uit.
Letterlijk overigens wel, want door het vele steen kan
het plein de warmte in de zomer niet kwijt. Een reden
om er niet lang te verblijven. We maken van dit plein
een plek waar het straks wel prettig is om te zijn. Met
veel groen en fijne plekjes om even te zitten, maar met
voldoende ruimte voor evenementen. Het vele groen
zorgt ook voor verkoeling in de zomer waardoor het
straks wel aangenaam is om naar een voorstelling te
kijken of met iemand af te spreken. Daarbij wordt het
plein duurzaam door hergebruik van materialen en
gebruik van duurzame materialen.
Het definitief ontwerp is klaar en de aannemer is
geselecteerd. Besix Infra gaat de werkzaamheden in
fases uitvoeren van november 2021 tot eind juli 2022.
In september richten we op het plein alvast een
proefvlak in met meer informatie. Zo krijgt u een idee
van wat u kunt verwachten over de inrichting van het
plein. We houden u op de hoogte.

Ook Promenade II gaat op de schop. Hier toveren we
3.400 m2 stenige openbare ruimte om tot een prettige aantrekkelijke groene oase. Om ook hier te kunnen
genieten en te verblijven en als antwoord op het
veranderend klimaat. Het nieuwe uiterlijk van de
Promenade II zal verder ook aansluiten op het nieuwe
Burgemeester Van Grunsvenplein. Bent u benieuwd
naar de schetsontwerpen? Op maandag 6 september
organiseren we een inloopbijeenkomst over Promenade II. U bent welkom tussen 15.00-19.00 uur bij Boekhandel van Velzen-van Dam aan de
Promenade 153-155.

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.

In Heerlen zijn we gewend om de handen uit de
mouwen te steken. We hebben geleerd van het
verleden, proberen dit te eren en toe te passen in het
heden en de toekomst. We werken hard aan het
verder ontwikkelen van onze binnenstad als centrum
van Parkstad. Dat doen we door samen met onze
partners financieel flink te investeren in bijvoorbeeld
het bouwen van nieuwe woningen.
Ook vervangen we asfalt door
groen, maken we ons bijzonder
Romeins en Middeleeuws verleden
zichtbaarder en creëren we nieuwe
(culturele) voorzieningen zoals een
nieuw stadskantoor, zwembad en
poppodium. Zo brengen we de
leefbaarheid en levendigheid terug
in de stad. Én maken we Heerlen en
de regio een aantrekkelijkere plek
om in te wonen, werken, ondernemen en om te bezoeken.
De ambities uit het Urban Bidboek
en de daaruit voortkomende projecten helpen ons hierbij, ze vormen de
leidraad. In deze projecten is er
volop oog voor het verleden (vanaf
de Romeinen), maar is er ook ruimte
om te experimenteren. Nieuwe
initiatieven krijgen een kans en
worden omarmd. Heerlen is namelijk
de stad van ons allemaal.

