
 

 

RECONSTRUCTIE EYS  
Project Nieuws 9 -- november 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 tweede en derde aflevering? 
 
Klik op de volgende link 
Aflevering 2: https://youtu.be/rIXYp6tGhEU  of zoek in Youtube naar Eys Journaal aflevering 2 
 
Voortgang van de werkzaamheden 

Eind december 2022 zijn de eerste fases van de werkzaamheden in het kader van het project 
‘Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg in 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 woensdag 4 januari 
2023 starten wij de werkzaamheden aan de Wittemerweg.  In deze brief informeren wij u over Fase 1:  
van de komgrens van Eys aan de kant van Wittem tot en met de Grachtstraat – Wezelderweg. Het 
ombouwen van de weg wordt niet in één grote fase uitgevoerd, maar is opgedeeld in kleinere delen, 
zodat woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar blijven. 
 
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. De straat begint een duidelijk beeld te geven 
van de nieuwe situatie. De stoepranden zijn gezet en de 
asfalt (onderlagen) zijn ook aangebracht. Op dit moment 
zijn we bezig met het straten van de stoep. Als laatste 
moet er nog een toplaag van asfalt worden aangebracht. 
Als het weer het toelaat, doen we dat nog dit jaar. De 
coating van het fietspad wordt in het voorjaar van 2023 
aangebracht. 
 
 

https://youtu.be/rIXYp6tGhEU


 

 

Het kruispunt Op de Kamp – Mr. Dr. Froweinweg (fase 6b) is nog niet beschikbaar. Nu het asfalt is 
aangebracht kunnen bewoners weer van de weg gebruik maken. De stoep is nog niet af, waarmee 
voetgangers, fietsers en auto’s allemaal van dezelfde weg gebruik moeten maken. Ben voorzichtig in 
deze situatie!  
 
Fase 6b (Op de Kamp – Goedenraadsbergweg) 

De aanleg van het nieuwe riool verloopt voorspoedig. 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. Het 
asfalteren van dit gedeelte was voorzien voor week 46 (14 november – 18 november) maar is verplaatst 
naar eind week 47. Na het asfalt wordt kan de stratenmaker dan verder met het maken van de stoepen. 
Ook op dit gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg worden mogelijk de toplaag van het asfalt nog niet 
aangebracht. Ook hier wordt de rode coating van het fietspad in 2023 aangebracht. 
 
Fase 7 (Goedenraadsbergweg – grens Simpelveld) 

Het nieuwe voetpad langs de weg is zo goed als 
klaar.  
De nieuwe faunatunnels (tunnels om wilde dieren veilig 
onder de weg door te laten lopen) zijn aangelegd en de 
weg is voorzien van asfalt. Nog een weekje werken en 
dan wordt de weg opgesteld voor verkeer voor de 
bewoners. De coating van het fietspad wordt in het 
voorjaar van 2023 aangebracht.  
 
Pendile 

Deze week en volgende week wordt het straatwerk op het Pendile terrein gemaakt. De wand met de  
Kunraderstenen is klaar. Eind week 48 (28 november – 2 december) is het pleintje klaar. We moeten 
dan alleen nog het groen aanbrengen. 
 

 
 
 
  



 

 

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. 
 
Vooruitblik fase 1 

Op woensdag 4 januari 2023 start Kurvers met werkzaamheden in de 
Wittemerweg (fase 1b en 1c – tussen komgrens en Eyserbosweg). Fase 1a is de aanleg van de buffer 
aan de zuidkant van de Wittemerweg.  
 
Hieronder is aangegeven hoe we fase 1 hebben opgedeeld in kleinere delen: 
 

 
 
De werkzaamheden voor fase 1 duren tot medio maart 2023. De planning is onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. Per deelfase 
ontvangen de direct aanwonenden en ondernemers een bewonersbrief waarin detailinformatie staat 
(werkperiode, hinder, bereikbaarheid, omleiding etc.). 

Daarnaast blijven we u uiteraard op de hoogte houden via de digitale nieuwsbrieven. Met de 
ondernemers stemmen we regelmatig af hoe zijn bereikbaar zijn en waar zij rekening mee moeten 
houden. 



 

 

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. 
 
Pendeldiensten 

De gemeente Gulpen-Wittem gaat voor volgend jaar (vanaf 2 januari) ook weer een 
pendeldienstregeling opstellen. Hoe deze er exact uit komt te zien, laten we in de volgende digitale 
nieuwsbrief weten. 
Arriva heeft wel al toegezegd dat de bussen tijdens de kerstperiode (24 december 2022 tot en met 1 
januari 2023) weer volgens het oude schema rijden. 
 
Informatieavond fase 1 Wittemerweg (2023) 

In de eerste week van januari 2023 starten we met fase 1 (Wittemerweg). De bewoners en ondernemers 
in deze fase hebben een uitnodiging gehad voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst.  
 
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. 
 
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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