Nieuwsbrief 6
Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek
Heerlen, 10 november 2020
Geachte bewoners/belanghebbenden,
Hierbij ontvangt u de 6e nieuwsbrief van de werkzaamheden “Herinrichting Markt Oirsbeek e.o.”, welke u
informeert over de werkzaamheden in het centrum van Oirsbeek..
Markt
De aanleg van het eerste gedeelte van de Markt is af. Enige weken geleden zijn we begonnen met het tweede
gedeelte van de Markt. Onder dit gedeelte (aan de zijde van de Jumbo) is onder de parkeerplaats een
wateropvang aangelegd voor het regenwater. Op dit moment zijn we bezig met het straatwerk aan de zijde
van de Jumbo. Daar zijn we nog een weekje of twee mee bezig.
De bomen langs de Jumbo zijn al verzet naar hun nieuwe plek.
Afgelopen tijd reden er vrachtwagens de Markt op via de nieuwe toerit in de Dorpstraat. Dit is niet wenselijk
en om dat te voorkomen wordt er bij de toerit naar de parkeerplaats een portaal geplaatst, zodat
vrachtwagens hier niet meer doorheen kunnen.
Oirsbekerweg
Komende periode gaan we de Oirsbekerweg aanpakken. De Markt is dan bereikbaar via de Dorpstraat en de
Verlengde Lindelaan. Op onderstaande afbeelding is dit weergegeven.

Café “In de Vrie”

Pleintje Raadhuisstraat
Op het pleintje bij de Raadhuisstraat is de
van de oude dorpskern geplaatst.
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Planning
We hebben op dit moment een kleine achterstand op de planning. Desondanks verwachten we voor de kerst
helemaal klaar te zijn met de werkzaamheden.
Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Grachtstraat - Dorpstraat
De verbinding Grachtstraat – Dorpstraat is open.
Markt
De Markt is bereikbaar via de Dorpstraat en de Verlengde Lindelaan. Op het moment dat we starten met de
werkzaamheden aan de Oirsbekerweg is de Markt van deze zijde afgesloten.
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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