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B.este omwonenden en ondernemers,

tijd geÍeden hêbben wij u uitgendciigd voóréenlhformátiebijeenkomSt over
het project Herinrichting Van Grunsvenplein. De bijeenkomst zou plaatsvinden op 5
Enige

oktober j.l, maar vanwege de aangescherpte coronamaatregelen kon deze helaas
niet doorgaan.

Video
Om u toch een inzicht te geven in het ontwerp hebben de ontwerpers een video
voor u opgenomen waarin zij uitleg geven over de herinrichting van het plein.
Daarnaast presenteren zij ook een concept van het voorlopige ontwerp. Deze video
is te bekijken via het volgende internetadres:
https : //youtu.be / QJ2vzdp FGIw

Vragen en suggesties
Uiteraard willen wij u, net als bij een fysieke bijeenkomst, ook nu in de gelegenheid
stellen om vragen te stellen of om suggesties aan te dragen, Graag nodigen wij u
uit om uw vragen en/of suggesties per e-mail aan ons sturen op het e-mailadres:
qemeente@heerlen.nl. Zou u dan 'Van Grunsvenplein' als onderwerp willen
vermelden? Uiteraard zullen wij hierop reageren en daar waar mogelijk zullen wij in
de verdere uitwerking van het ontwerp rekening houden met uw suggesties. Om
alle input goed te verzamelen willen wij u daarom vragen om voor 20 november
a.s, te reageren.

Stand van zaken van het project
In de afgelopen rnaanden hebben wij al een heleboel informatie verzameld die
nodig is voor het maken van een programma van eisen en het ontwerp. Wat is er
technisch mogelijk, wat is er praktisch mogelijk, wat wil de gemeente met het
plein, hoe kijken de uiteindelijke gebruikers tegen het plein aan en bovenal, wat
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vindt u als omwonenden en ondernemers? In het najaar van 2019 hebben we nog
een raadsforum georganiseerd en ook op diverse momenten nog gesproken met
afgevaardigden van bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren.
De informatie die wij in de afg-eJopen maanden hebben verkregen, is door de
ontwerpers verwerkt in een conceptversie van het voorlopig ontwerp. Dit concept
wordt in de komende weken verder uitgewerkt en waar mogelijk gebruiken wij uw
reacties op het filmpje hierbij.

Planning
Wij verwachten in 2020 en 2021nog bezig te zijn met de voorbereidingen. Het
ontwerp wordt verder uitgewerkt, technische tekeningen worden gemaakt,
aannemers gezocht en gecontracteerd maar ook de benodigde vergunningen
worden aangevraagd,
Op basis van de huidige planning starten wij vervolgens op 1 januari 2022 met de
herinrichtingswerkzaamheden en wordt het nieuwe plein op 1 augustus 2022
opgeleverd.

In de tussentijd zullen wij u op de hoogte blijven houden van de voortgang
hopelijk kan dat dan weer met een fysieke bijeenkomst.
Wij hopen dat u met plezier naar de video kijkt, wij zien uw reacties graag
tegemoet en hopelijk tot snel in Heerlen.
Met vriendelijke groet,
Projecttea m Van Grunsvenplein
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