
Geachte redactie,

Verleggen van kabels en leidingen

Voor de bouw van de A2-tunnel moeten kabels en leidingen worden verlegd. Dit gebeurt op

verschillende locaties in het A2-plangebied. Vanaf maandag 4 april 2011 start firma HAK in opdracht

van energieleverancier Enexis in de wijken Nazareth en Wyckerpoort. Een overzicht van de exacte

locaties en bijbehorende data van de werkzaamheden vindt u op www.a2maastricht.nl > Wanneer >

2011. Er wordt vooralsnog gewerkt van 07.30 uur tot 16.30 uur. Toch kan het zijn dat buiten deze

uren wordt doorgewerkt, als dit noodzakelijk is om werkzaamheden af te ronden.

 

Om de kabels en leidingen te kunnen verleggen, moeten straten worden opengebroken en

afgesloten. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Op www.a2maastricht.nl > Wat > Voorbereiding

staat meer informatie over omleidingen en alternatieve parkeermogelijkheden.

 

Enexis, Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht doen er alles aan om eventuele overlast tot een

minimum te beperken. Voordeuren en toegangspoorten blijven bereikbaar en waar nodig worden

zogenaamde loopschotten geplaatst om de doorgang te garanderen. Ook blijven woningen

bereikbaar voor hulpdiensten. Omdat de werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd, kunnen

omwonenden geluidhinder ondervinden.

 
Test bouwkuipwanden

Onlangs heeft Avenue2 cement-bentoniet testsleuven gegraven op het voormalig sportveld tussen

de Noormannensingel en de President Rooseveltlaan (N2), ter plaatse van de ANWB-flat. Op vrijdag

25 maart 2011 is gestart met de werkzaamheden voor het verwijderen van de stalen

damwandplanken in de sleuf. Deze planken zijn na uitharding van het cement-bentoniet onderdeel

van de wand. Ook zaterdagochtend is gewerkt. Van maandag 28 tot en met woensdag 30 maart

2011 gaat het werk verder. Dat gebeurt overdag. Toch is het mogelijk dat het werk uitloopt tot

21.00 uur. Het is helaas niet te voorkomen dat omwonenden eventueel geluidhinder ondervinden.

 
Meer werk in uitvoering

Actuele werkzaamheden - waarover u reeds eerder bent geïnformeerd - zijn verder het graven van

proefsleuven op verschillende locaties en het verwijderen van de dakpannen aan de Dr.

Schaepmanstraat, blok 10. Het graven van de proefsleuven gebeurt aan de Edisonstraat,

Frankenstraat, Voltastraat en Professor Cobbenhagenstraat en duurt nog tot en met 14 april 2011.

Binnenkort worden ook de dakpannen aan de Dr. Schaepmanstraat (blok 10) verwijderd. Vorige

week zijn daarvoor al voorbereidingen gedaan, zoals het plaatsen van hekken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Marjolein Senden

Communicatiemedewerker

 

Projectbureau A2 Maastricht
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