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Beste heer/mevrouw,
In de week van 13 september start de aanleg van een tijdelijke weg voor incidenteel gebruik tussen de Markies
van Ledestraat en de Terblijterweg. De werkzaamheden zullen enkele dagen duren.
Waarom wordt er gewerkt?
Wij willen voldoende veilige routes bieden aan touringcars met bezoekers van wedstrijden tegen MVV. Er zijn
namelijk minimaal twee verschillende afvoerroutes nodig om dit veilig te laten verlopen. Aangezien er in de
Geusselt in de nabije toekomst aan de infrastructuur zal worden gewerkt, kan dit de komende tijd niet altijd
gegarandeerd worden.
Wat wordt er gedaan?
De Markies van Ledestraat wordt aangesloten op de Terblijterweg. Dit wordt gerealiseerd door de asfaltstrook te
verlengen, zodat zij opgaan in het profiel van het gras zoals dat er nu ligt. Aan de kant van de Terblijterweg
komen paaltjes te staan die alleen verwijderd worden op het moment dat deze route genomen wordt.
Wanneer wordt deze tijdelijke weg gebruikt?
De weg zal zeer beperkt worden gebruikt. Het is niet zo, dat dit voor iedere wedstrijd nodig is; de politie zal dit
op de wedstrijddag zelf bepalen. Er wordt op geen enkele andere manier gebruik gemaakt van deze tijdelijke
voorziening. Als de nieuwe infrastructuur in het gebied klaar is en er twee afvoerroutes gegarandeerd zijn, zal deze
verbinding vervallen.
Hoe wordt de weg gebruikt?
Op de Markies van Ledestraat zelf en het aangrenzende deel van de Stadionweg zal gedurende de wedstrijd
een stopverbod gelden, zodat de touringcars gemakkelijk door kunnen rijden.
Overlast aanleg?
Uiteraard proberen wij de overlast van de aanleg van deze weg zoveel mogelijk te beperken. Heeft u hier opmerkingen
over? Neem dan contact op met Hans Linders, Coördinator infrastructuur bij de gemeente Maastricht, via 06 - 218 84 137.
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Meer informatie of vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze maatregel? Neem dan contact op met Noortje Janssen, ambtenaar openbare orde
en veiligheid, via 043 350 5368 of noortje.janssen@maastricht.nl

Met vriendelijke groet,

Raymond Theunissen
Projectmanager Geusseltpark
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