
Graag informeren Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 je over de actualiteiten van dit moment.
In dit voortgangsbericht aandacht voor:

·           de informatiebijeenkomst die op 9 februari jl. heeft plaatsgevonden
·           het kappen en rooien van bomen.

 

 

Terugblik informatiebijeenkomst 9 februari 2011

Op woensdag 9 februari 2011 vond een informatiebijeenkomst plaats voor het A2-Buurtenplatform,
woningcorporaties Servatius en Woonpunt, stichting Trajekt, enkele wijkagenten en medewerkers
van de gemeente Maastricht en Meerssen die beroepsmatig bij het project A2 Maastricht zijn
betrokken. De bijeenkomst is druk bezocht door een divers publiek. Er werd uitleg gegeven over de
voorbereidende werkzaamheden, waarmee  rekening houdend met de ingediende beroepen tegen
het Tracébesluit en/of bestemmingsplannen - dit jaar wordt gestart: onder andere het verleggen
van kabels en leidingen, bodem- en archeologieonderzoek, bomenkap, de ombouw van het
rioolsysteem, sloop van de eerste flats en bodemsanering. Al die voorbereidingen gebeuren in
allerlei faseringen en op meerdere plaatsen tegelijk. De uitdaging voor 2011 is dan ook te komen
tot een overzichtelijke bouwsituatie in 2012.
Het A2-Bedrijvenplatform is tijdens het reguliere overleg op dinsdag 8 februari 2011 over de
voorbereidende werkzaamheden geïnformeerd.
 
 
Meer weten over de voorbereidende werkzaamheden en bijbehorende planningen? Kijk dan op
A2maastricht.nl > Wanneer > Actualiteiten.

Een impressie van de informatieavond:
 

 
Bomenkap vanaf 14 februari 2011

Vanaf 14 februari 2011 werkt Avenue2 onder meer aan het kappen en rooien van bomen

op verschillende locaties. Het verwijderen van beplanting is nodig om het gebied vrij te

maken waar straks wordt gewerkt voor het project A2 Maastricht: vooral het gebied

tussen knooppunt Geusselt en Europaplein. Hier is ruimte nodig, onder andere voor het

verleggen van de huidige N2 naar het westen en uiteindelijk de bouw van de tunnel. Er

wordt begonnen bij het gebouw van het Leger des Heils, richting Professor

Cobbenhagenstraat en voormalig KPN-gebouw.

Direct betrokkenen zijn per brief geïnformeerd over het kappen en rooien van bomen.

 

 

Meer informatie

 
l Algemene informatie, o.a. over situatie tijdens de bouw

www.a2maastricht.nl | info@a2maastricht.nl | tel. 043 - 351 63 51
Informatiecentrum A2 Maastricht, President Rooseveltlaan 101

l Stadsbrede verkeersinformatie

www.maastrichtbereikbaar.nl
l Gezondheidsvragen

GGD Zuid Limburg, team medische milieukunde
www.ggdzl.nl | milieu@ggdzl.nl | tel. 046 - 850 54 49

l Maatschappelijke overlegpartners

A2-Buurtenplatform, A2-Bedrijvenplatform, specifieke klankbordgroepen zoals
ANWB-flat en Oranjeresidence

We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
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Met vriendelijke groet,

Desiree Florie

Communicatiemanager

Projectbureau A2 Maastricht

 

 

Projectbureau A2 Maastricht

http://www.a2maastricht.nl
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