vrijdag, 02 december 2011

GEVAAR 쐌 Constructie kan beweging grond steeds moeilijker opvangen 쐌 Alle winkels dicht

Winkelcentrum ‘’t Loon werd gisteravond hermetisch afgesloten.
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‘Instorten ’t Loon reëel’
Stefan Gillissen en Monique Parren
HEERLEN – Burgemeester Paul De-

pla van Heerlen sluit niet uit dat
een deel van ’t Loon in Heerlen
zal instorten of verzakken. De situatie is in de loop van gisteravond ‘dramatisch verslechterd’.
De grond onder het winkelcentrum is nog steeds in beweging. In
tegenstelling tot elke voorspelling
van deskundigen, zo zegt Depla,
heeft die grond zich niet gezet. Sterker nog, door de aanhoudende be-

weging neemt de druk op de constructie met het uur toe, zodat instorting in het verschiet ligt.
Depla wil geen enkel risico nemen en heeft gisteravond nog een
noodverordening in werking gesteld. Wegen rond het winkelcentrum worden afgezet om hulpdiensten vrij baan te geven. Heerlen is
op alles voorbereid, zegt een bezorgde burgemeester: alle hulpdiensten zijn volledig paraat.
Het hele winkelcentrum is gisteravond hermetisch afgesloten. Tien
winkels waren al dicht sinds afgelo-

pen dinsdag, de overige veertig zijn
nu ook tot nader order gesloten.
„Het besluit van dinsdag is terecht
geweest. De constructie kan de beweging steeds moeilijker opvangen.
Het gaat zó hard de laatste uren.”
De veiligheid staat voor Depla
voorop. „Je moet denken aan de gevolgen. Een behoorlijke klap kan
leiden tot grote paniek, dat moeten
we voorkomen.” De belendende
woontoren loopt geen gevaar, stelt
Depla. De achttien gezinnen in die
toren is wel vervangende woonruimte aangeboden in een motel,

maar ze hoeven niet verplicht hun
huis uit. Niet het hele winkelcentrum loopt gevaar, volgens Depla.
„Het is gebouwd in compartimenten; als één deel instort of verzakt,
kan het andere deel overeind blijven.” Hoofd bouw-en woningtoezicht Jos Waltmans stelt dat ‘het
niet volledig uit te sluiten valt dat
het hele complex schade kan oplopen’. De situatie wordt van minuut tot minuut in de gaten gehouden met meetapparatuur.
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