
Maastricht, 11 augustus 2011

 

Sloopwerkzaamheden

In de week van 15 augustus start de sloop van de flats aan de Dr.

Schaepmanstraat. De voorbije weken werden de panden al sloopklaar

gemaakt door ze asbestvrij te maken en de stalen platen te verwijderen.

Volgende week start men met de eigenlijke sloop. De panden worden dan met

een puinknijper beetje bij beetje afgebroken.

Daarnaast start volgende week ook de voorbereiding voor de sloop van de

flats aan de Pres. Roosenveldlaan huisnummers 121a t/m 123c.

Omwonenden kunnen een toename van werkverkeer zien en werklui in

beschermende, witte kleding de flat zien binnenkomen en verlaten.

Voor vraag en antwoord over sloopwerkzaamheden ga naar

www.a2maastricht.nl > Meer weten? > vraag en antwoord

Nassaulaan-West: voorbereiding tijdelijke

inrichting

Vanaf 15 augustus vinden diverse voorbereidende werkzaamheden plaats

voor de tijdelijke inrichting van de Nassaulaan-West. Zo verdwijnt de

vluchtheuvel op de hoek van de Nassaulaan-West - Prinsenlaan. Ook worden

enkele proefsleuven gegraven aan de Nassaulaan-West voor het opsporen

van kabels en leidingen en wordt de openbare verlichting verplaatst. De

parkeerplaatsen bij de Praxis schuiven iets op. Het milieuperron dat hier ligt,

wordt verplaatst naar een nader te bepalen locatie. Naar verwachting duren de

voorbereidende werkzaamheden twee weken.

Verleggen riolering Kruisdonk

Van maandag 15 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2011 wordt bij

Kruisdonk de riolering verlegd. Dit is nodig om de toekomstige afrit naar de

Beatrixhaven te kunnen realiseren. Om de riolering te verleggen worden

graafwerkzaamheden uitgevoerd in de berm bij Kruisdonk. Hierdoor is het

fietspad aan de zuidelijke zijde van de weg niet toegankelijk. Fietsers worden

omgeleid naar de overkant van de weg.

Bomenkap bij de Geusseltvijver

Om ruimte vrij te maken voor de aanleg van de A2-tunnel worden op

verschillende locaties in het A2-plangebied bomen gekapt. In de week van 15

augustus worden enkele bomen bij de Geusseltvijver gekapt. Er wordt

overdag gewerkt tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Omdat de werkzaamheden

machinaal worden uitgevoerd, kan de omgeving geluidshinder ondervinden.

Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2 doen er alles aan om de overlast tot

een minimum te beperken.

  

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.

about:blank

1	van	2 11-8-2011	18:40



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