Aan de bewoners / ondernemer van dit pand

Heerlen, 6 maart 2018
Betreft: Werkzaamheden Randweg
Geachte heer, mevrouw,
Deze week worden de werkzaamheden aan het kruispunt Randweg – Ringweg – Wijngaardstraat afgerond en
is het kruispunt weer beschikbaar. Inmiddels zijn we al begonnen met de werkzaamheden aan het riool in de
Randweg. Vanaf 8 maart wordt gestart met de 2e fase van het rioolwerk in de Randweg met de bijbehorende
aanpassingen van de verkeersmaatregelen.
Werkzaamheden Randweg (huisnummer 5 t/m 19)
Voor de aanleg van de riolering en het voetpad hebben wij één helft van de weg nodig. Om uw
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te garanderen en de situatie toch veilig te houden, wordt de
Randweg tijdelijk een éénrichtingsweg. Nadat de riolering en het trottoir gereed is, wordt het asfalt hersteld
en wordt er een nieuwe bovenlaag aangebracht over de gehele Randweg.
In het onderstaande plaatje zijn de werkzaamheden weergegeven.

Verkeer richting Roermond wordt
via de rotonde Stationsweg –
Keulsebaan geleid

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden
Tijdens de
werkzaamheden aan de
riolering en het trottoir
bent u gewoon bereikbaar.
Het is alleen zo dat de
Randweg tijdelijk een
éénrichtingsweg is. In het
plaatje hiernaast is
weergegeven hoe wij uw
bezoekers en leveranciers
naar uw bedrijf leiden.

De werkzaamheden zorgen voor hinder, dat kunnen wij helaas niet voorkomen. U allen heeft hier hinder van,
ook uw buurman. Wij willen u daarom verzoeken om elkaar te helpen, voor het geval uw mede-ondernemer
even niet bereikbaar is en hulp nodig heeft. Mogelijk dat dit de hinder iets kan beperken voor u en uw medeondernemer.
Omleidingen
Voor de volledigheid is hieronder een afbeelding weergegeven van alle omleidingen die vanaf 8 maart van
toepassing zijn.

Omleiding R: Randweg
Omleiding S: Stationsweg
Route naar Roermond

Truck corner

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij onze omgevingsmanager. De
omgevingsmanager is het aanspreekpunt voor u en vormt de schakel tussen de belanghebbenden in de
omgeving, de aannemer en de beide gemeentes. Onze omgevingsmanager is de heer Maarten Beks en hij is
te bereiken via onderstaande contactgegevens:
:
06-52640722
@:
ipbb.beks@outlook.com
Met vriendelijke groeten,
Het uitvoeringsteam

