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Colofon: 

Dit is een uitgave van gemeente

Heerlen en woningcorporaties

Woonpunt, De Voorzorg en Weller.

Vragen? Nieuws? Kom langs in het

informatiecentrum of mail naar 

info@mijnmsp.nl

Hoe staat het met de herstructurering 
in MSP?

Aan: alle bewoners van Meezenbroek, Schaesbergerveld 
en Palemig

>>

Heerlen heeft een heldere visie op de 
toekomst. We werken aan een aantrek
kelijk en levendig centrum omgeven 
door mooie, leefbare wijken. Met elkaar 
hebben we afgesproken: ‘een fijn MSP 
in 2020’. 
In 2007 heeft gemeente Heerlen samen 
met de corporaties en de bewoners 
afgesproken extra te investeren om 
ervoor te zorgen dat MSP in 2020 een 
vitale wijk is waar het goed wonen en 
leven is. Veel mensen hebben immers 
aangegeven heel graag in de wijken 
Meezenbroek, Schaesbergerveld en 
Palemig te wonen. Vaak al generaties 
lang.

Economische situatie
De tijd staat niet stil; de wereld veran
dert. Ook in Heerlen en MSP. 

Op dit moment is de economische 
situatie in Heerlen (en de rest van de 
wereld) niet zo rooskleurig. Dat heeft 
ook invloed op onze plannen voor MSP. 
Zoals bijvoorbeeld het idee om twee 
supermarkten naar het centrumhart van 
MSP te krijgen. Dat lukt niet meer in deze 
tijd. En ook zelf moeten we kijken of we 
met projecten slimmer kunnen omgaan 
om geld te besparen. Ons doel is en 
blijft: ‘een fijn MSP in 2020’. Maar mis
schien gaat het wel net iets anders en 
trager dan we gewild hadden.
Daarom praten wij u graag bij in deze 
Nieuwsflits over de laatste stand van 
zaken rondom de herstructurerings
projecten in MSP. Heeft u na het lezen 
van deze Nieuwsflits nog vragen? 
Schroom niet om contact met ons op 
te nemen: info@mijnmsp.nl 

Wat betekent dit voor MSP en waar zijn 
we nu mee bezig? We vertelden u al 
in een vorige Nieuwsflits dat wij mo
menteel bekijken hoe wij de plannen 
voor het nieuwe centrumhart kunnen 
aanpassen. Dat brengt met zich mee 
dat wij moeten wachten met de aanleg 
van het park rondom dat centrumhart. 
Zolang we niet weten waar het centrum 
precies ligt straks, weten we ook niet tot 
waar het park gaat lopen.
  
In de Kloosterkoolhof en in een deel 
van de Limburgiastraat heeft de WML 
onlangs de waterleidingen vervangen. 

We verwachten, als het weer het toe
laat, dat wij in februari 2013 kunnen 
beginnen met de herinrichting van deze 
straten. Zodat we tegemoetkomen 
aan de vragen van bewoners rondom 
parkeerbehoefte, het afremmen van 
verkeer en een groenere straat. 
Momenteel zitten we in de afrondende 
fase van het vergunningtraject van het 
pocketpark in Palemig. Het parkje is al 
aanbesteed en we staan klaar om het 
park aan te leggen zodra de vergun
ningprocedure is afgerond. 



Een van de eerste dingen die u kunt 
zien is de aanleg van de MSP Allee: 
deze maand starten we met de voor
bereidende werkzaamheden. Deze 
wandel en fietsboulevard gaan we 
niet in een keer aanleggen. We starten 
bij Station de Kissel, de Glasmijweg tot 
en met de Amsterdamstraat (tot aan 
Limburgiastraat). 

Zodat we in januari kunnen beginnen 
met de grote wegwerkzaamheden. 
De aanleg van de ontmoetingsplek op 
het Glasmijterrein combineren we met 
de aanleg van de MSP Allee.


