
 
 

 
Onderwerp: 10e bericht met nieuws en ontwikkelingen Kazernekwartier (februari 2023) 

 
Beste omwonende of geïnteresseerde, 
  
Ik stuur u weer een mail met informatie over de ontwikkeling van het kazerneterrein tot de 
duurzame en moderne stadswijk Kazernekwartier. In deze voortgangsmail de volgende 
onderwerpen.  
 

• Voorbereidingen Heijmans 
Achter de schermen bereiden de gemeente Venlo en aannemer Heijmans momenteel hun 
werkzaamheden voor om het kazerneterrein bouwrijp te gaan maken. Er wordt bijvoorbeeld 
een planning opgesteld, werkafspraken gemaakt en een bouwteam samengesteld. Al deze 
inspanningen moeten ertoe leiden dat Heijmans na de zomervakantie 2023 start met het 
bouwrijp maken van het terrein.  
 

• Meest gestelde vragen 
Tijdens de informatiebijeenkomsten die plaatsvonden op dinsdag 15 november en 
donderdag 8 december 2022 hebben de aanwezigen vragen gesteld over het 
Kazernekwartier. De meest gestelde vragen hebben wij gebundeld en zijn door de 
deskundigen van een antwoord voorzien. De aanwezigen hebben de vragen en antwoorden 
per mail ontvangen. Inmiddels zijn ze ook te raadplegen op onze website in het uitklapmenu 
onder het kopje ‘Q&A’. 
 

• Ontwikkelplan bouwfase 1 en afbeeldingen 
Wilt u inhoudelijk meer weten over de plannen van het Kazernekwartier? Op onze website 
staat het Ontwikkelplan bouwfase 1. Dit PDF-bestand geeft uitgebreid uitleg over de 
ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden op het voormalige kazerneterrein. 
Daarnaast kwam tijdens de informatiebijeenkomsten vaker de vraag of we de afbeeldingen 
en impressies konden bundelen die tot dusver beschikbaar zijn. Op onze site hebben we de 
afbeeldingen uit het Ontwikkelplan bouwfase 1 op een pagina bij elkaar gezet.  
 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden, stuur ik u weer een voortgangsmail. Heeft u 
in de tussentijd vragen, neem dan contact op met mij.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Irmy Bran – van Paassen 
Omgevingsmanager 
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