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Sloop Bauduinstraat en President Rooseveltlaan

In de Bauduinstraat en de President Rooseveltlaan kunt u zien dat de de fundering van de voormalige

IVOO-school wordt verwijderd. Verder zijn er de voorbereidingen om de flat aan de dr. Schaepmanstraat te

slopen. Daar is men begonnen met asbestsanering. Omwonenden kunnen een toename van werkverkeer

zien en werklui in beschermende, witte kleding de flat zien binnenkomen en verlaten.

Vanaf week 26 (26 juni tot en met 3 juli 2011) wordt, gelijktijdig met de flat en het tankstation aan de

Viaductweg, de achterzijde van het Informatiecentrum A2 Maastricht gesloopt. Het Informatiecentrum blijft

gewoon geopend.

Het hele terrein van Dr. Schaepmanstraat, gedeelte Bauduinstraat, voormalige IVOO-school en

Informatiecentrum A2 Maastricht heeft Avenue2 nodig voor het inrichten van een werkterrein.

Verleggen gasleiding Prinsenlaan, Heerderweg en

Heerderdwarsstraat

Eerder (Voortgangsbericht A2 Maastricht - 23 juni 2011) lieten we u al weten dat de komende weken in de

Heerderweg, Prinsenlaan en Heerderdwarsstraat kabels en leidingen worden verlegd. Van woensdag 6 juli tot

het eind van deze maand voert firma BAM deze werkzaamheden uit in opdracht van energielevernacier

Enexis. Door de werkzaamheden is parkeren in deze omgeving niet altijd mogelijk. Voor omwonenden die

geen gebruik kunnen maken van de gebruikelijke parkeerplaatsen is een speciale parkeerregeling getroffen.

Zij kunnen parkeren op de plekken evenwijdig aan de huidige A2, op het plein tegenover Praxis Bouwmarkt.

De omwonenden voor wie de speciale parkeerregeling van toepassing is, werden hierover al geïnformeerd

via een bewonersbrief.

Bericht van gemeente Maastricht:

Parkeren Scharn-West

Afgelopen voorjaar heeft de gemeent Maastricht in de omgeving van de Albert Heijn Scharnerweg (WVV en

Scharn-West) een parkeerdrukmeting uitgevoerd. De resultaten van deze meting geven aanleiding om met

de buurt de mogelijkheden van een combi-parkeerregeling te bekijken om zo de parkeeroverlast voor

bewoners te verminderen. Na de zomer zal de gemeente daarom een bijeenkomst plannen met de

betrokkenen partijen in de buurt. In die bijeenkomst wordt bekeken of de regeling er moet komen en hoe

zo’n regeling er uit kan zien, ook qua omvang van het gebied’

Vooraankondiging: Ondertekening intentieverklaring Servicelijn

Maastricht Oost
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De Servicelijn Maastricht Oost is een centraal meldpunt waar inwoners van Maastricht Oost en omgeving

voortaan terecht kunnen met vragen, klachten en schades. De Servicelijn is een initiatief van de gemeente

Maastricht en wordt tot stand gebracht in samenwerking met Rijkswaterstaat Limburg, Provincie Limburg,

Gemeente Meerssen, Projectbureau A2 Maastricht, Avenue2, GGD Zuid-Limburg, Infopunt Schade A2

Maastricht, Waterschap Roer en Overmaas, Pro Rail, Woonpunt en Servatius. Op 11 juli 2011 ondertekenen

de samenwerkende partners de intentieverklaring voor Servicelijn Maastricht Oost.

Op 1 juli is de Servicelijn Maastricht Oost in technische zin al van start gegaan. De Servicelijn is telefonisch

bereikbaar op het nummer 350 71 50 en per mail via servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl en dit 24 uur

per dag, 7 dagen per week.

  

Meer informatie of vragen? Ga naar www.a2maastricht.nl > Meer weten? > adressen

U kunt ook mailen of bellen naar info@a2maastricht.nl of 043 351 63 51

Indien u geen mail meer wenst te ontvangen klik hier - Mailing verstuurd via Sendtex.
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