
 

 

AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN en 
UITNODIGING INFORMATIEAVOND 
Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg 
Werkzaamheden Fase 1 
           Heerlen, november 2022 

Geachte mevrouw of meneer, 
 

Eind december 2022 zijn de eerste fases van de werkzaamheden in het kader van het project “Reconstructie 
Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg te Eys” klaar. Het gedeelte tussen de Kromhagerweg en Simpelveld is dan af 
en Eys is weer bereikbaar vanuit Simpelveld. 
Na de kerst beginnen we met de werkzaamheden aan de kant van Wittem.  Op maandag 2 januari 2023 
starten wij de werkzaamheden aan de Wittemerweg.  In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden 

in Fase 1, welke van de komgrens van Eys aan de kant van Wittem tot en met de Grachtstraat – 
Wezelderweg is gelegen. Het ombouwen van de weg wordt niet in één grote fase uitgevoerd, maar is 
opgedeeld in kleinere delen, zodat de bereikbaarheid van woningen en bedrijven zo goed mogelijk behouden 
blijft. 

Wat gaan we doen 
Op maandag 2 januari start Kurvers met werkzaamheden in de Wittemerweg (fase 1b en 1c – tussen 
komgrens en Eyserbosweg). Fase 1a is het maken van de buffer aan de zuidkant van de Wittemerweg.  
 
Hieronder is aangegeven hoe we fase 1 hebben opgedeeld in kleinere delen: 
 

  

Planning 
De werkzaamheden voor fase 1 gaan tot medio maart 2023 duren. De planning is onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. Per deelfase ontvangt u een 
bewonersbrief waar detailinformatie staat (werkperiode, hinder, bereikbaarheid, omleiding etc.) voor de 
aankomende fase. 

Informatieavond 
Op donderdag 1 december 2022 organiseren wij een informatieavond. De informatieavond start om 19.30 
uur in Café Sport, Grachtstraat 1a. Wij nodigen u hierbij van harte uit om bij deze informatieavond aanwezig 
te zijn. Tijdens de avond wordt de werkvolgorde, de planning en de bereikbaarheid door de aannemer 
toegelicht. 

Fase 1b en 1c 
Om de informatie enigszins overzichtelijk te houden willen wij ons nu even beperken tot de werkzaamheden 
die als eerste starten en waar u als bewoner hinder van ondervindt (Fase 1b en 1c). Deze werkzaamheden 
duren tot medio februari. 
 

 

 

 

 

Fase 1b en 1c 

Fase 1d en 1e 
Fase 

1f 



 

 

Hier kunt u zien waar we gaan werken (Fase 1b en 1c): 

 

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 
Gedurende de werkzaamheden van fase 1c (ongeveer tussen maandag 9 januari en vrijdag 10 februari) is uw 
woning – en de bijbehorende oprit – niet per auto bereikbaar. De wijk rondom de Piepertweg blijft via de 
Eyserbosweg bereikbaar (blauwe pijl). 
Te voet is uw woning altijd bereikbaar. Hiervoor zorgen we dat de stoep nog intact is of leggen we 
loopschotten neer. Voetgangers en fietsverkeer kunnen altijd langs de werkzaamheden richting Wittem 
(groene pijl). 

Afval 
Uw afvalcontainers kunt u gewoon buiten zetten, wij zorgen ervoor dat hij geleegd wordt en weer teruggezet 
wordt. De containers rondom de Piepertweg worden opgehaald zoals u gewend bent.  

Bouwkundige opname 
Voordat wij aan het werk gaan hebben wij aan een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven om alle 
woningen op te nemen. U ontvangt binnenkort een informatiebrief van Vermeer Expertise. Heeft u vragen 
over deze bouwkundige opname, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsmanager (zie “nadere info”) 

Onverhoopt toch schade? 
Wij doen ons uiterste best doen om de hinder en trillingen voor u te voorkomen. Soms leiden de 
werkzaamheden toch tot schade. Voor het melden van deze schade verwijzen wij naar de projectwebsite – 
“schade melden”. Via het contactformulier kunt u de schade bij ons melden. 

Nadere info 
We vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of heeft u 
meer informatie nodig? Kijk dan op onze projectenwebsite 
(https://wegenbouwkurvers.nl/projecten/reconstructie-eys) of neem contact op met Gebr. Kurvers 
Wegenbouw – omgevingsmanager Maarten Beks  via 06-5264 0722 of via e-mail: ipbb.beks@outlook.com 
 
We doen altijd ons best om de hinder tot een minimum te beperken. Toch kan het zijn dat u tijdens de 
werkzaamheden wat hinder ondervindt van stof, geluid, werkverkeer en de omleiding(en). Wij vragen om uw 
begrip in deze.  
 
  

Met vriendelijke groeten, 
Het uitvoeringsteam  
 
GEBRS. KURVERS BV  
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT 
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