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Kruising Professor Cobbenhagenstraat-

Voltastraat afgesloten vanaf 15 augustus

In verband met het aanleggen van kabels en leidingen is de oversteek
Professor Cobbenhagenstraat - Voltastraat vanaf 15 augustus afgesloten. De
werkzaamheden duren tot medio oktober 2011. De firma HAK start in de
Professor Cobbenhagenstraat, waar wordt overgestoken naar de Voltastraat,
Edisonstraat en het Ampèreplantsoen. Autoverkeer kan gedurende de
werkzaamheden geen gebruik maken van de kruising. Voetgangers en fietsers
kunnen wel oversteken. Woningen en het winkelcentrum blijven goed
bereikbaar.

Informatieavonden voor de wijken in het

A2-plangebied

Vanaf eind augustus worden voor elke wijk in het A2-plangebied
informatiebijeenkomsten georganiseerd. De planning is afhankelijk van
werkzaamheden en/of actualiteiten. Inmiddels is voor elke wijk minimaal 1
informatiebijeenkomst gepland. Wilt u weten wanneer uw wijk aan de beurt is
en wilt u zich ook al inschrijven voor deelname? Kijk dan op
www.a2maastricht.nl/aanmelden.

Mobiele puinbreker Viaductweg

In het Voortgangsbericht A2 Maastricht van week 29 kon u lezen dat er vanaf
15 augustus 2011 een mobiele puinbreker wordt ingezet bij de flat aan de
Viaductweg. Inzet van de puinbreker is uitgesteld tot 29 augustus. De
puinbreker blijft in gebruik tot 23 september en verhuist dan naar de flat aan
de Dr. Schaepmanstraat.
Het puin van de flat en tankstation aan de Viaductweg blijft ter plekke liggen.
Stofoverlast wordt bestreden met professionele sproei installaties.

Verhuizing Informatiecentrum A2 Maastricht

Vanaf deze week is het Informatiecentrum A2 Maastricht gesloten. Omdat de
huidige locatie aan de President Rooseveltlaan 101 wordt gesloopt, moet het
Informatiecentrum verhuizen. Vanaf dinsdag 6 september 2011 kunt u terecht
in de nieuwe locatie, Stadionplein 6d.

Maastricht Bereikbaar

Alle stadsbrede verkeersinformatie is centraal te volgen via www.maastrichtbereikbaar.nl.

Maastricht Bereikbaar richt zich verder op de structurele beïnvloeding van het reis- en werkgedrag van
reizigers in de regio Maastricht. Komende jaren 10% auto’s uit de spits is het doel! Het programmabureau is
een samenwerking tussen overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten die de stad
Maastricht en de regio blijvend bereikbaar willen houden, ook tijdens de werkzaamheden voor de Groene
Loper voor A2 Maastricht.
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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

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

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