Nieuwsbrief 5
Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek
Heerlen, 8 oktober 2020
Geachte bewoners/belanghebbenden,
Hierbij ontvangt u de 5e nieuwsbrief van de werkzaamheden “Herinrichting Markt Oirsbeek e.o.”, welke u
informeert over de werkzaamheden in het centrum van Oirsbeek..
Fase 3, Dorpstraat en gedeelte
Oirsbekerweg
De riolering van fase 3 is helemaal
aangebracht en functioneel. De weg is
tot aan de tijdelijke inrit naar de Markt
(Oirsbekerweg) opnieuw gestraat. Ook
de zitelementen zijn geplaatst die
straks het voetpad naar de Markt
omranden. (zie foto). Het laatste
gedeelte van de Oirsbekerweg moet
nog even wachten, omdat we deze
nodig hebben voor onze transporten
voor de ombouw van de Markt en
i.v.m. waarborgen van de
bereikbaarheid van de Jumbo
Fase 5a Markt, zijde Dorpstraat
Deze week is begonnen met de werkzaamheden aan de helft van de Markt. Hierdoor vervalt de helft van de
parkeerplaatsen op de Markt. Om het parkeren veilig en doenlijk te maken, passen we de parkeervakken aan
naar schuin parkeren. De Markt wordt hiervoor ingericht door er een éénrichtingsweg van te maken. De
ingang van de parkeerplaats Markt blijft aan de zijde van de Oirsbekerweg. De uitgang gaat via de nieuwe
weg naar de Verlengde Lindelaan. Op de onderstaande afbeelding is dit weergegeven.
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Planning
Ondanks de kleine vertragingen her en der , zijn wij ervan overtuigd dat we de werkzaamheden kunnen
afronden zoals wij bij de start van het werk hebben aangegeven. Voor Kerst 2020 zijn de wegen en trottoirs
vernieuwd. In november verwachten wij (in ieder geval een gedeelte van) de groenwerkzaamheden te
kunnen uitvoeren.
Bereikbaarheid
Op de volgende pagina hebben we het werkvak ingetekend en de mogelijke routes voor de auto’s. Te voet
kunt u de werkvakken te allen tijde passeren.
Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Café “In de Vrie”

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Grachtstraat - Dorpstraat
De verbinding tussen de Grachtstraat en de Dorpstraat wordt zo snel mogelijk weer opengesteld voor alle
verkeer. De datum is afhankelijk van de werkzaamheden.
Markt
De Markt is alleen bereikbaar via de Oirsbekerweg. Via de Verlengde Lindelaan is de grote parkeerplaats niet
bereikbaar wegens de éénrichting op de Markt.
Ondergrondse afvalcontainers
Er zijn nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Deze bevinden zich op de hoek van de Oirsbekerweg –
Verlengde Lindelaan.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website: www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl
Daarnaast is een omgevingsapp beschikbaar, waar deze informatie ook beschikbaar is. Via
deze app kunt u ook meteen contact opnemen met ons. U vind de app in de appstore onder
de naam Omgevingsapp. U herkent de app aan het hiernaast getoonde logo:
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