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bewoners Weert 27 t/m 75, Weerterstraat 2 t/m 10 & 3 t/m 11.
bewoners en bedrijven Meerssenhoven

Onderwerp:

Start herinrichting Meerssenhovenweg-Meerssenhoven

Geachte mevrouw, meneer,
Na Pasen (dinsdag 18 april 2017) start de gemeente Meerssen met groot onderhoud en
herinrichting van gebiedsontsluitingswegen Fregatweg en Meerssenhovenweg.
Naast onderhoudswerkzaamheden aan de rijweg zullen ook diverse infrastructurele
aanpassingen plaatsvinden. BLM Wegenbouw gaat het werk in opdracht van de gemeente
Meerssen uitvoeren.

Welke (onderhouds)werkzaamheden worden er verricht?




Realiseren fietsoversteekplaats bij Meerssenhovenweg-Meerssenhoven
Realiseren rotonde bij de kruising Fregatweg - Meerssenhovenweg.
Vervangen van asfaltdeklaag van de Fregatweg, Meerssenhovenweg en Maastrichterlaan.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. (Zie fasering omleidingsroute)
Fase 3. Afsluiting Meerssenhoven , start dinsdag 18 april, duur ca. 2.5 week
Fase 4a. Halve afsluiting Fregatweg met verkeerregelinstallatie, afhankelijk van fase 3
Fase 4b. Afsluiting Fregatweg, afhankelijk van 4a
Omdat wij door de aard van de werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van verkeer,
weersomstandigheden en andere factoren kan de werkelijke duur hiervan afwijken.
Wij vragen daarvoor uw begrip.

Voorziening fietsverkeer!
Voor fietsers wordt een tijdelijke voorziening gecreëerd zodat zij gebruik kunnen blijven maken
van de oversteek kruising Meerssenhovenweg-Meerssenhoven.
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Als gevolg van de werkzaamheden zullen de betreffende wegen voor een bepaalde tijd worden
afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer zal in deze gevallen worden omgeleid.
Bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. De gemeente en aannemer BLM doen er
zoveel mogelijk aan om de verkeershinder te beperken. Weggebruikers kunnen meewerken
door de officiële omleidingsroutes te volgen.

Wat betekenen de werkzaamheden voor bewoners?

De woningen in Weert, Weerterstraat en Meerssenhoven zijn in principe altijd bereikbaar. Houd
wel rekening met enkele minuten vertraging! Op de plattegrond zijn zowel de fasering als de
omleidingsroutes aangegeven.
Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Klant Contact Centrum
(KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Meerssen
Actueel nieuws van de gemeente Meerssen automatisch in uw mailbox?
Op de beginpagina van www.meerssen.nl kunt u zich gratis abonneren op de
gemeentelijke e-nieuwsbrief en/of bekendmakingenservice

