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Werkzaamheden Routenetwerk Geul en Maas F2

Geachte meneer, mevrouw,
In opdracht van gemeente Maastricht gaat Van de Kreeke Wegenbouw de werkzaamheden
uitvoeren van Routenetwerk Geul en Maas fase 2.
Routenetwerk Geul en Maas fase 2 betreft de aanleg van recreatieve fiets- en
wandelverbindingen in de gemeente Maastricht en Meerssen.
Deze brief gaat over de aanleg van een midden geleider ter hoogte van de T- splitsing Fregatweg
– Weert in de gemeente Meerssen. Zodoende kunnen fietsers en voetgangers hier veilig
oversteken.
Daarnaast is een doorsteek gepland in de Fregatweg in opdracht van het Waterschap tussen de
Klipperweg en de rotonde met de Meerssenhovenweg. Deze werkzaamheden worden door een
andere aannemer uitgevoerd maar door het werk tegelijk uit te voeren ervaart u maar één keer
overlast.
Dit betekent dat de Fregatweg tussen Weerterveld en Meerssen afgesloten is voor alle verkeer
behalve fietsers en voetgangers. Ook is de Fregatweg dicht tussen de Klipperweg en de
aansluiting met Boekenderweg. Daarom wordt alle verkeer omgeleid via MeerssenhovenKlipperweg-Fregatweg. De omleiding duurt van 28-06-2021 tot en met 09-07-2021.
Afhankelijk van de locatie van uw woning en/of bedrijf kan het zijn dat de werkzaamheden
tijdelijk van invloed zijn op uw bereikbaarheid of mogelijk heeft u hierover vragen . Daarom wil
ik u in de gelegenheid stellen om, indien gewenst, persoonlijk met u een afspraak te maken,
uiteraard met inachtneming van de Covid maatregelen.
Bij deze afspraak willen wij ons voorstellen, onze uitvoerder Raymond Penders en mij als
omgevingsmanager.
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Wij gaan er alles aan doen om de overlast voor u te beperken. Helaas kunnen wij onze
werkzaamheden niet geheel zonder hinder uitvoeren.

Wanneer en waar wordt er gewerkt?
Wij willen u ook adviseren om gebruik te maken van de BouwApp. U kunt de app downloaden
door in de Appstore of Playstore te zoeken naar het gele helmpje. Na het installeren van de
BouwApp zoeken u naar “Routenetwerk Geul en Maas fase 2” en klikt op volgen. Nu ontvangt u
altijd als eerste de meest recente updates en status m.b.t. de werkzaamheden. U vindt hierin
ook de volledige omleidingroute. Ook komen hier geregeld interessante video’s en foto’s van
onze werkzaamheden voorbij.
Planning:
Werkzaamheden T- splitsing Fregatweg - Weert, start maandag 28 juni (week 26-27)

Werkzaamheden Waterschap
Deze werkzaamheden zullen ook plaatsvinden in week 26

Omdat wij door de aard van de werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van weersomstandigheden
en andere factoren kan de werkelijke duur hiervan afwijken.
Hoe kunt u ons helpen bij het beperken van de hinder?
Wij doen er alles aan om de overlast zo beperkt en kort als mogelijk te houden. Mochten er
desondanks zaken zijn die u niet tevreden stellen of mocht u vragen hebben dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met mij.
Per email: psmeets@vandekreeke.eu of telefonisch 0031 (0)6 11 18 50 64
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.
Met vriendelijke groet,
Petra Smeets
Omgevingsmanager
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