Aan de binnenzijde van deze folder ziet u wanneer de
belang
rijkste inrichtingsmaatregelen en de omleidingsroute
voor de afsluiting N298 gepland staan. Hieronder treft u een
totaaloverzicht van de inrichtingsmaatregelen in Vaesrade en
Schinnen.
Inrichtingsmaatregelen op de route door Vaesrade en
Hoensbroek:
■ Verbreding fietspad Kathagen
■ Opheffen verkeerssluis Vaesrade (nabij manege)
■ Aanbrengen zebrapad kruising Servatiusstraat - Vaesrade
■ Bochtverbreding Servatiusstraat
■ Realiseren fietsoversteek Hommert - Hommerterallee
■ Tijdelijke maatregelen Hommerterweg en omgeving
■ Hommerterweg 30 km/u
■ Aanpassing groentijden verkeerslichten
Hommerterweg - Patersweg - Trichterweg
Inrichtingsmaatregelen gemeente Schinnen:
■ Tijdelijke verkeerslichten kruising Stationsstraat - Dorpsstraat
■ Aanbrengen zebrapad in- en uitrit parkeerplaats Nieuwe
Markt

We houden u graag op de hoogte
Natuurlijk gaat u merken dat er gewerkt wordt in uw omgeving. We
houden u daarom graag zo goed mogelijk op de hoogte van wat we
doen. Op onze website www.buitenring.nl/randweg treft u de meest
actuele planning aan en kunt u de vorderingen volgen. Ook staan er
de omleidingsroutes op aangegeven.
Daarnaast kunt u ons volgen op Facebook (www.facebook.com/
BuitenringParkstad Limburg) en staan we regelmatig in de wijken
met onze Buitenringbus. In onze Buitenringbus kunt u terecht met
vragen en voor meer informatie; loop gerust een keer binnen. Als
we bij u in de wijk staan, laten we dat weten met een kaartje in uw
brievenbus. Uiteraard zijn de data en tijdstippen te vinden op onze
website en op de Facebookpagina.
Ook kunt u iedere woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur ons
informatiecentrum Buitenring Parkstad Limburg bezoeken aan de
Industriestraat 2a, 6361 HD te Nuth.
Heeft u nu al een vraag? Dan kunt u ook mailen naar info@
buitenringparkstadlimburg.nl of tijdens kantooruren bellen met
het serviceloket van de Buitenring via (045) 800 19 40 (lokaal tarief ).
Op www.buitenring.nl kunt u zich aanmelden voor de algemene
digitale nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief dan automatisch in
uw mailbox.
Datum: november 2016

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Gedeeltelijke afsluiting Randweg N298
Maatregelen op lokaal niveau

In verband met de ombouw van een gedeelte van de Randweg
(N298) tot Buitenring Parkstad Limburg, wordt de Randweg van
9 januari 2017 tot en met april 2018 tussen Kathagen (gemeente
Nuth) en de Zandbergsweg (gemeente Heerlen) afgesloten voor
al het verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld die wordt
bewegwijzerd. De hoofdomleidingsroute loopt via KathagenVaesrade-Hommert-Hommerterweg. Woningen, bedrijven en
instellingen blijven bereikbaar.
Voordat de afsluiting van start gaat, willen we u eerst informeren
over de voorbereidingen die we gaan treffen. In de loop van
november en december 2016 worden, zowel in Vaesrade als in
Schinnen, diverse maatregelen getroffen om de doorstroming,
verkeersveiligheid en oversteekbaarheid in de kernen te
bevorderen. Daarmee kan de automobilist al wennen aan de
nieuwe verkeerssituatie. Na de hernieuwde ingebruikname
van de N298 worden alle lokale wegen weer in originele staat
teruggebracht.
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