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Werkzaamheden Stadionweg tot maandag 3 

oktober 

Voor het verleggen van de gasleiding was de Stadionweg donderdag 15 

september volledig afgesloten. Vanaf vrijdag 16 september tot maandag 19 

september is een halve wegafzetting van kracht.  

Vanaf maandag 19 september is de Stadionweg twee weken lang afgesloten 

tussen de Pierre de Coubertinweg en de Severenstraat. Bedrijven, 

instellingen en sportclubs in de omgeving blijven bereikbaar. 

 

 
 

 

Bemaling grondwater 

De komende weken wordt de riolering nabij de Gemeenteflat en ANWB-flat 

verlegd. Om de riolering te kunnen aanleggen moet de grondwaterstand 

verlaagd worden. Dit gebeurt door middel van zogenaamde retourbemaling. 

Het opgepompte water wordt via een stelsel van leidingen op andere 

plaatsen weer in de grond gebracht. Vanaf 16 september wordt gestart met 

de bemaling voor de rioleringswerkzaamheden en dit duurt vermoedelijk tot 

half november. 
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Verplaatsing vissen Geusseltvijver 

Maandag 12 september werden de vissen van de Geusseltvijver verplaatst 

naar de noordkant en de kleine Geusseltvijver. De bittervoorns, een 

beschermde vissoort, werden verplaatst naar de Olympiavijver, bij het 

appartementencomplex aan de Olympiaweg. Deze vis heeft de 

zwanenmossel nodig om zich voort te kunnen planten, en dus werden ook de 

mosselen mee verplaatst. Tevens werd een deel van de kantbegroeiing mee 

omgezet.  

Er werden deze dag 500 bittervoorns gevangen en overgezet. Klik hieronder 

voor een filmpje van de verplaatsing. 

 

 

 

 

Behandeling Tracébesluit en 

bestemmingsplannen Raad van State 

Door de Raad van State in Den Haag worden op 19 september de beroepen 

behandeld die zijn ingesteld tegen het Tracébesluit A2 Passage Maastricht en 

op 21 september de beroepen die zijn ingesteld tegen de 

bestemmingsplannen A2 Traverse en Mariënwaard. 

 

 

Informatiebijeenkomsten 

Sinds eind augustus 2011 worden voor alle wijken in het A2-plangebied informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. Wilt u weten wanneer een informatiebijeenkomst voor uw wijk plaatsvindt? Klik dan op de 

betreffende link hieronder. U kunt zich dan meteen inschrijven voor deelname.  

Aan de onderzijde van betreffende pagina treft u een overzicht aan van de diverse bijeenkomsten. Tevens 

kunt u hier de presentaties van afgelopen bijeenkomsten bekijken 

 

 
 

    

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.  
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