
 

 

RECONSTRUCTIE EYS  
Project Nieuws 6 -- Juli 2022 – Pendeldienst Eys – Gulpen busstation 

 

 
 
Beste meneer, mevrouw, 

 

U heeft zich aangemeld voor de digitale nieuwsbrief  “Reconstructie Wittemerweg, Mesweg, Mr. Dr. 

Froweinweg, het kermis- en het Pendile-terrein”. In deze brief wordt u geïnformeerd over de 

voortgang en actuele zaken met betrekking tot het werk. Deze brief is bedoeld voor alle 

geïnteresseerden. Bewoners en ondernemers aan het werkvak worden ook via een huis aan huis brief 

in detail geïnformeerd. 

 
Voortgang 
Op 11 juli 2022 zijn we van start gegaan met fase 1A, aanleg regenwaterbuffer gelegen tegenover de 
Baron von Thimusweg. Inmiddels is het gronddepot nabij Goedenraadsbergweg ingericht. Momenteel 
wordt ons ketenpark ingericht ter hoogte van het parkeerterrein gelegen aan de Nachtegaalstraat. Wij 
verwachten week 31 nog te starten met de werkzaamheden van het Pendileplein. Week 32 tot en met 
34 worden geen werkzaamheden verricht i.v.m. de bouwvakantie. Maandag 29 augustus worden de 
werkzaamheden door ons hervat en gaan fase 6 en 7 in uitvoering, Voor meer informatie zie 
www.reconstructie-eys.nl. 
 
Informatieavond bewoners fase 6 en 7 
 
Vanwege de grootte van het projectgebied is ervoor gekozen om de bewoners in groepen uit te nodigen 
voor de informatiebijeenkomsten. 
 
Voor de bewoners van Mr. Dr. Froweinweg (vanaf huisnummer 21 (oneven) en 22 (even) fase 6 en 7) 
vindt er op donderdag 8 september 2022 een informatieavond plaats in de kantine van de 
voetbalclub SV Zwart Wit (Hoebigerweg 40). De avond start om 19:30 uur. Tijdens de avond ontvangt 
u informatie over de aanpak en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden voor uw deur. 
 
De tweede bijeenkomst zal eind 2022 plaatsvinden en is bedoeld voor bewoners in fase 1 (Wittemerweg 
en deel Mesweg). De derde bijeenkomst is bedoeld voor bewoners in fase 2,3,4 en 5. Deze avond vindt 
plaats in maart of april 2023. 
 
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 op de infobroden bij de halteplaatsen, via 
de website en nieuwsbrief. 
 

http://www.reconstructie-eys.nl/
http://www.arriva.nl/


 

 

 
Wegafsluiting en omleidingen  
 
Vanaf 29 augustus 2022 tot het einde van het project is doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Eys 
en Simpelveld niet meer mogelijk. Dit verkeer wordt omgeleid via de N595, N281 en N278 (provinciale 
wegen Wittem-Nijswiller-Simpelveld).  
 
Meer informatie en omleidingsplannen zijn in te zien via de project-website www.reconstructie-eys.nl  
 

 

Planning en fasering 

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de hinder voor aanwonenden en bedrijven te beperken. Op 

het moment dat de aannemer een wegvak heeft afgesloten, is uw woning alleen te voet bereikbaar.  

Voor omleidings- en faseringstekeningen kijk op de projectwebsite onder omleidingen   

Containers en bedrijfsafval 

Wegenbouw Kurvers informeert u voorafgaand aan de afsluiting van uw wegvak op welke manier u uw  

container kunt aanbieden.  

Hulpdiensten 

Gemeente en aannemer hebben nauw overleg met brandweer, politie en ambulance om ervoor te 

zorgen dat ze hun werk op de gebruikelijke manier kunnen doen. 

Bouwkundige vooropname 

Waar gewerkt wordt gaat ook wel eens iets mis. Ter bescherming van u en volgens de voorwaarden 

van de verzekering worden er voorafgaand aan de werkzaamheden bouwkundige opnames uitgevoerd. 

Vermeer Expertise voert deze werkzaamheden uit in opdracht van Wegenbouw Kurvers. U wordt hier 

nog voor uitgenodigd. 

Tijdens de bouwkundige opname wordt de bouwkundige toestand van uw woning vastgelegd in een 

rapportage. Ter ondersteuning worden foto’s gemaakt. U ontvangt een persoonlijke inlogcode om de 

opname in te zien. 

Medewerking is vrijwillig. Wij raden u echter aan van dit aanbod gebruik te maken. Dit omdat dit uw 

uitgangspositie verstevigt in het geval er schade aan uw woning zou ontstaan. Heeft u vragen over de 

opname, neem dan contact op met Vermeer Expertise. De contactgegevens treft u aan in de 

uitnodigingsbrief die u te zijner tijd ontvangt. 

 
Ondernemerscontact 
 
Tijdens de voorbereiding van het werk hebben wij met diverse ondernemers contact gehad. 
Vooruitlopend op de uitvoeringstart doen we dat weer. Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen en 
behoefte aan informatie? Neem contact op met onze omgevingsmanager, de heer Maarten Beks 
bereikbaar op 06-52640722 of per e-mail via ipbb.beks@outlook.com. 
 
 
 
 

http://www.reconstructie-eys.nl/
https://wegenbouwkurvers.nl/eys-omleidingen
mailto:ipbb.beks@outlook.com


 

 

Vragen over het werk 
 
Heeft u vragen over de uitvoering of zijn er bijzonderheden die u wilt bespreken? Neem dan altijd eerst 
contact op met de omgevingsmanager of check eerst de website www.reconstructie-eys.nl  
 
Het uitvoeringsteam staat u graag te woord in onze bouwkeet gelegen op het kermisterrein. 
 
Naam Functie e-mailadres Telefoon 

Maarten Beks Omgevingsmanager Kurvers Ipbb.beks@outlook.com 06-52640722 

Marcel Lahaye Uitvoerder Kurvers mlahaye@wegenbouwkurvers.nl Via omgevingsmanager 

Bas Cornelissen Toezichthouder namens gemeente cornelissen@plangroep-heggen.nl 06-22993524 

Joep van Oeffelt Projectleider gemeente Gulpen -Wittem joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl Via omgevingsmanager 

 
Vragen over nieuwsbrief, aanmelden of afmelden? 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of wilt u zich aan- of afmelden? Stuur een mail 
naar Joep van Oeffelt via e-mail: joep.van.oeffelt@gulpen-wittem.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het projectteam 
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