
 

 

AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN en 
UITNODIGING INFORMATIEAVOND 
Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg 
Werkzaamheden Fase 6 en 7 
           Heerlen, juli 2022 

 
 
  
Geachte mevrouw of meneer, 
 

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem gaan wij, samen met Enexis, werkzaamheden uitvoeren in het 
kader van het project “Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg te Eys”. In deze huis-aan-huis brief 
informeren wij u over de werkzaamheden in fase 6 en 7. Deze fases worden gelijktijdig aangepakt om de 
totale duur van de afsluiting vanuit Simpelveld te beperken en begin 2023 in de Wittemerweg (fase 1) te 
kunnen starten. 
 
Informatieavond 
Op donderdag 8 september 2022 organiseren wij een informatieavond om de wijze van aanpak en 
bereikbaarheid mondeling toe te lichten. De avond start om 19.30 uur in de voetbalkantine van Eys 
(Hoebigerweg 40). U bent van harte uitgenodigd. 
 
Wat gaan we doen, waar en wanneer? 
Op maandag 29 augustus worden de afzettingen en omleidingen geplaatst. Vervolgens start Enexis vanaf Mr. 
Dr. Froweinweg 20 met de aanleg van een kabel in het trottoir aan de zijde met even huisnummers. De kabel 
wordt aangelegd tot en met M. Dr. Froweinweg 56. Tijdens dit werk wordt uw oprit bereikbaar gehouden 
met rijplaten. 
 
Nadat Enexis de kabel heeft aangelegd tot aan Op de Kamp, start Kurvers op 12 september met de aanleg van 
het riool ter plekke van Mr. Dr. Froweinweg 24 (fase 6a). Vervolgens werkt de rioolploeg richting Simpelveld 
tot aan de Goedenraadsbergweg. Als de riolering gelegd is en alle aansluitingen zijn overgenomen worden de 
weg, stoep en eventuele parkeervakken weer aangebracht. Tijdens de rioolaanleg worden telkens gedeeltes 
asfalt opgebroken. Vanaf het moment dat het asfalt voor uw huis is opgebroken, is uw inrit niet meer 
bereikbaar tot het nieuwe asfalt is aangebracht. Hou de voortgang daarom goed in de gaten of neem bij 
twijfel even contact op met de omgevingsmanager. Op het bijgevoegde kaartje zijn de gewenste rijroutes 
aangegeven om tot uw woning te komen. 
 
Gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden in fase 6 wordt in fase 7 (het deel vanaf Goedenraadsbergweg tot 
aan de gemeentegrens met Simpelveld) een voetpad, nieuwe rijbaan en faunavoorzieningen aangelegd. De 
weg blijft alleen bereikbaar voor hulpdiensten en werkverkeer. Fietsers en voetgangers krijgen gedurende 
een groot deel van het werk de ruimte om de kortste route naar Simpelveld te nemen. Verkeersregelaars 
worden ingezet om dit in goede banen te leiden. 
 
Met fase 6B (van Op de Kamp tot aan Goedenraadsbergweg) wordt eind oktober gestart. Voordat we hier 
starten informeren we u met een nieuwe brief. Kort voor of na de start in fase 6B wordt het asfalt in fase 6A 
weer aangebracht. 
 
Op de bijlage is de aanpak zoals hierboven beschreven zo goed mogelijk in posterformaat in beeld gebracht. 
 
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 
Vanaf het moment dat het asfalt voor uw huis is opgebroken zijn uw huis en oprit niet meer per auto 
bereikbaar tot het moment dat het asfalt weer is aangebracht. U dient rekening te houden met een periode 
van ongeveer 6 weken. Te voet is uw woning altijd bereikbaar via de stoep of loopschotten.  
 
Door de combinatie van fase 6 en 7 is het tot medio november niet mogelijk om met uw auto via de Mr. Dr. 
Froweinweg naar Simpelveld te rijden. Wij adviseren u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de 
omleidingen over de Provinciale wegen (Wittem/Nyswiller). 
 
Afval 
Uw afvalcontainer kunt u gewoon buiten zetten, wij zorgen ervoor dat hij geleegd en weer teruggezet wordt.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Aangepast openbaar vervoer – inzet gratis pendeldienst 
Tijdens de werkzaamheden komt Arriva (lijn 47) niet meer in Eys. Om aansluiting te vinden op het openbaar 
vervoer wordt een gratis pendeldienst ingezet. In de periode van 29 augustus tot eind 2022 zal deze dienst in 
de spitsuren pendelen tussen Gulpen en halte Mesweg (nabij frituur) in Eys. 
 
De pendeldienst wordt ingezet op weekdagen van 6:00 tot 9:30 uur en van 14:20 uur tot 19:00 uur. De 
dienstregeling wordt opgehangen bij de halteplaatsen en is in te zien via www.reconstructie-eys.nl onder het 
kopje Pendeldienst. Voor meer info over openbaar vervoer, kijk op www.arriva.nl 
 
Zodra de halteplaatsen wijzigen, wordt dat bekend gemaakt, via de nieuwsbrief en op de infoborden bij de 
halteplaatsen en de website. 
 

Bouwkundige opname 

Voordat wij aan het werk gaan hebben wij aan een gespecialiseerd bureau opdracht gegeven om alle 
woningen op te nemen. U heeft hier een brief voor ontvangen en wellicht is deze opname al uitgevoerd. 
Mocht u de brief gemist hebben en/of de bouwkundige opname nog niet zijn uitgevoerd, neem dan spoedig 
contact op met onze Omgevingsmanager (zie nadere info). 
 

Onverhoopt toch schade? 

Hoewel wij ons uiterste best doen om hinder en schade te voorkomen, komt dit toch soms voor. Voor het 
melden van eventuele schade verwijzen wij naar de projectwebsite. Onder het kopje “schade melden” treft u 
informatie aan en kunt u uw schade met het contactformulier 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 www.reconstructie-eys.nl of neem contact op met 
Gebr. Kurvers Wegenbouw – omgevingsmanager Maarten Beks  via 06-5264 0722 of via e-mail: 
ipbb.beks@outlook.com 
 
Heeft u vragen of meldingen over het verleggen van het water, gas of elektra, dan kun u contact opnemen 
met Geophrey Spa van Enexis via 06-10658166. 
 
We doen altijd ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Toch kan het zijn dat u tijdens de 
werkzaamheden wat overlast 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n): 
1 x poster met planning en bereikbaarheid 
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