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Breda, 21 maart 2019 
 
Aan de bewoners en ondernemers rond poppodium Mezz en andere belanghebbenden 
 
Start werkzaamheden verbouwing poppodium Mezz 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Maandag 25 maart a.s. start aannemer Breda Bouw de werkzaamheden voor de verbouwing 
van poppodium Mezz. De verbouwing omvat vooral een aantal belangrijke verbeteringen; zo 
wordt voor het verbeteren van het ‘loading dock’ een uitbreiding gemaakt op het grasveld aan 
de Keizerstraat naast Mezz en aansluitend op het bestaande gebouw. 
De planning is erop gericht dat Mezz in oktober 2019 weer in gebruik kan worden genomen. 
 
Wat gaat er gebeuren 
De aannemer begint maandag 25 maart met de inrichting van de bouwplaats. Er wordt 
boombescherming aangebracht, er worden 3 bomen verplaatst, er worden bouwhekken geplaatst en 
het grondwerk voor de uitbouw wordt uitgevoerd. 
 
Maandag 1 april start de aannemer met het heien van 26 stalen buispalen. Zonder tegenslagen duurt 
dit 3 dagen. 
 
Kort daarop starten ook de sloopwerkzaamheden voor de interne verbouwing. 
 
De buitenkant van de uitbreiding wordt duurzaam afgewerkt en voorzien van beplanting. Deze 
werkzaamheden lopen door gedurende de maand oktober. 
 
Wat betekent dit voor u 
Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 17:00 uur (met uitzondering van 
eventueel overwerk).  
 
Het transport van bouwmaterialen en -machines gaat via de Wilhelminasingel -  Vierwindenstraat – 
Keizerstraat. 
 
Tijdens de hele werkperiode staan er containers en bouwketen op het terrein van Mezz.  
Tijdens de sloopwerkzaamheden (april tot en met juli) staan er containers (afgeschermd door een 
bouwhek) op de hoek van het grasveld tussen Mezz en de appartementen Wintertuin. 
 
Hinder 
De gemeente en de aannemer doen er alles aan om hinder als gevolg van de werkzaamheden voor 
zover mogelijk te beperken. Enige hinder is echter niet te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
Informatie vanuit Mezz 
Tijdens de verbouwing gaat Mezz on tour. Met bijzondere concerten en dansavonden trekt Mezz naar 
verschillende locaties in de stad, zoals het Chassé Theater en Podium Bloos. Meer informatie over 
het Mezz on tour-programma vindt u op www.mezz.nl/ontour. Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over de verbouwing? Kijk dan op www.mezz.nl/verbouwt.  
 
 

Lees verder op de achterkant van dit bericht 
 



Informatie 
Voor meer informatie over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Aannemer Breda 
Bouw, telefoonnummer 076 – 5810354. 
 
Vragen aan de gemeente 
Met vragen en meldingen over andere zaken die de gemeente regelt, kunt u terecht op 
telefoonnummer 14 076. Dit nummer is te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag en 
donderdag tot 20.00 uur. U kunt uw verzoek ook doorgeven via de website van de gemeente 
www.breda.nl. u kunt dit doen door op ‘contact’ te klikken en vervolgens het meldingsformulier in te 
vullen. 
 
 


