
 

 

RECONSTRUCTIE EYS  
Project Nieuws 8 -- oktober 2022 – Voortgang werkzaamheden 

 

 
 
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. 

 
Reconstructie Eys Journaal 

Om u ook in beeld op de hoogte te houden van het project, is het idee opgepakt om een Reconstructie 
Eys Journaal te maken. Tijdens de 10 geplande journaals houden we interviews met betrokken 
personen en tonen beelden van het werk. Vanaf de grond, maar ook met een drone vanuit de lucht. 
Benieuwd naar de eerste aflevering waarin wethouder Franssen de starthandeling verricht? 
 
Klik op de volgende link https://youtu.be/gLyngPUbO7s of zoek in Youtube naar Recon Eys afl 1. 
 
 
Voortgang van de werkzaamheden 
In de afgelopen weken hebben we op meerdere plekken gewerkt: fase 6a (tussen de Kromhagerweg 
en Op de Kamp) en fase 7 (vanaf de Goedenraadsbergweg en de grens met Simpelveld). Ook is een 
start gemaakt met het Pendile terrein. 
 
Onderstaand volgt per fase een kort overzicht en vooruitblik: 
 
Fase 6a (tussen de Kromhagerweg en Op de 
Kamp) 

In fase 6a is een nieuwe riool aangelegd voor het 
regenwater. Om dat te kunnen doen moest het 
grondwater bij de werkzaamheden vandaan worden 
gehouden door middel van pompen. Het opnieuw 
straten van de weg en de stoep vordert gestaag., De 
opbouw van de weg wordt zichtbaar, wat altijd weer 
tot een positief gemoed leidt. 
 
 
Fase 6a wordt binnenkort geasfalteerd (gepland voor week 44, 31 oktober – 4 november). Daarmee 
komt dit gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg weer beschikbaar voor de bewoners. Het kruispunt Op de 
Kamp – Mr. Dr. Froweinweg (fase 6b) is nog niet beschikbaar. Als de asfalt is aangebracht kan 
bestemmingsverkeer van de weg gebruik maken. De stoep is dan nog niet af, zodat voetgangers, 
fietsers en auto’s allemaal van dezelfde weg gebruik moeten maken. Ben voorzichtig in deze situatie!  

https://youtu.be/gLyngPUbO7s


 

 

We streven ernaar om de bovenste laag asfalt en de markering aan te brengen, maar door het weer 
(lage temperaturen) kan het zijn dat deze nog niet worden aangebracht. De coating van het fietspad 
wordt in het voorjaar van 2023 aangebracht. 
 
Fase 6b (Op de Kamp – Goedenraadsbergweg) 

Deze week (24 oktober – 30 oktober) beginnen we met het opbreken van een gedeelte van deze fase 
voor de aanleg van het nieuwe riool . Door deze werkzaamheden is de Mr. Dr. Froweinweg niet meer 
bereikbaar via Op de Kamp of via Kamphöfke. We hebben dit al aangebracht in onze verkeerssystemen, 
zodat de navigatiesystemen hierop reageren en verkeer omleidt via de grote omleiding. Fietsers kunnen 
tijdens deze werkzaamheden langs het werk lopen over de stoep. Nu dit het enige toegankelijke strookje 
is van en naar Simpelveld, vragen wij begrip voor elkaar en elkaars veiligheid.. 
 
De kruispunten Op de Kamp en Kamphöfke maken we zo snel mogelijk weer beschikbaar. Vooralsnog 
is het asfalteren van dit gedeelte voorzien voor week 46 (14 november – 18 november). 
Als dit gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg klaar is, is de vervelende situatie in de wijk 
(achterliggende gedeelte op de Kamp en Kelderweg) voor een groot deel opgelost. Ook op dit 
gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg worden mogelijk nog niet alle lagen asfalt aangebracht. 
 
Fase 7 (Goedenraadsbergweg – grens Simpelveld) 

Het nieuwe voetpad langs de weg is zo goed als klaar. 
Op dit moment worden de nieuwe faunatunnels (tunnels om wilde dieren veilig onder de weg door te 
laten lopen) aangelegd en de weg opgebroken om vervangen te worden. Omstreeks medio november 
is dit gedeelte zover klaar, dat de weg weer gebruikt kan worden voor verkeer. De weg is dan voorzien 
van een nieuwe asfaltlaag. We streven ernaar om de bovenste laag asfalt en de markering aan te 
brengen, maar door het weer (lage temperaturen) kan het zijn deze nog niet worden aangebracht. De 
coating van het fietspad wordt in het voorjaar van 2023 aangebracht.  
 
Pendile 

Het Pendile terrein begint vorm te krijgen. Afgelopen week zijn de eerste Kunraderstenen aangebracht, 
wat het terrein meteen een andere uitstraling geeft. 
 

 
 
 



 

 

Ondernemers bereikbaar 
 

 
 
Eys is te allen tijde bereikbaar en ook de ondernemers zijn altijd bereikbaar. Zij het met een omweg of 
een stukje te voet. Doorgaand verkeer tussen Wittem en Simpelveld is niet mogelijk. 
Tijdens de kerstperiode zijn er geen werkzaamheden en zorgen wij ervoor dat de weg weer beschikbaar 
is om naar Simpelveld te kunnen rijden. Op 2 januari beginnen we met de weg aan de andere zijde van 
Eys. Dan beginnen we met de weg en het riool aan de zijde van Wittem. U wordt hierover nog 
geïnformeerd. 
 
Hulpdiensten en afval 

Tijdens de werkzaamheden hebben we al meerdere keren vragen gehad over de bereikbaarheid van 
de woningen door de hulpdiensten. Wekelijks brengen we de hulpdiensten op de van de exacte locatie 
van de werkzaamheden aan het riool en eventueel andere plaatsen die per voertuig niet bereikbaar zijn. 
 
Het ophalen van het afval is op enkele locaties niet naar wens verlopen. Kurvers stelt alles in het werk 
om het ophalen van het afval goed te laten verlopen. Mocht afval onverhoopt toch niet zijn opgehaald, 
meldt dit dan bij de omgevingsmanager én via de app van Rd4. 
 
Informatieavond fase 1 Wittemerweg (2023) 

In de eerste week van januari 2023 starten we met fase 1 (Wittemerweg). Voor bewoners en 
ondernemers in deze fase houden we op donderdag 1 december een informatiebijeenkomst. De avond 
start om 19.30 uur in café Sport (Grachtstraat 1A te Eys). Tijdens de avond gaan we nader in op de 
fasering en bereikbaarheid tijdens deze fase. Bewoners en ondernemers ontvangen nog een 
persoonlijke uitnodiging. 
 
Ondernemerscontact 

Heeft u vragen 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. 
 

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? 

Wilt u zich aan- of afmelden voor deze brief? 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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