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Betreft                          

 

 

 

Verleggen Balijeweg en aanleg infrastructuur rond nieuwe school De 

Geluksvogel 

 

inloopbijeenkomst dinsdag 26 juli tussen 18.00 en 21.00 uur in het 

Kapelaan Lochtmanhuis (Populierweg 36) 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Op maandag 22 augustus 2016 wordt gestart met werkzaamheden aan de Balijeweg tussen 

huisnummers 110 en 129 en tussen huisnummers 83 en 93 en infrastructuur rond de nieuwe 

school De Geluksvogel in Limmel. 

 

Wat gebeurt er en waarom? 

Op basis van het masterplan voor Limmel en Nazareth komt er op de Hoolhoes een nieuw 

centrum voor Limmel en Nazareth. In dat kader zijn de hoogspanningskabels ondergronds 

gebracht en is de spooronderdoorgang gerealiseerd. De nieuwe school is in aanbouw en 

voordat de kinderen hier naartoe kunnen gaan moet de infrastructuur zijn aangelegd. De 

Balijeweg zal ook recht worden gemaakt.  
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Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan globaal uit: 

  verwijderen van de bestaande verharding en onderliggende fundering; 

  aanbrengen van nieuwe verharding;  

  plaatsen van nieuwe openbare verlichting; 

  slopen van de fundering van de voormalige kringloopwinkel en saneren van de bodem ter 

plaatse; 

  weggraven van het talud naar de verwijderde overweg; 

  planten van nieuwe bomen.  

 

De werkzaamheden voor de Hoolhoes zijn opgedeeld in drie fasen. Over de winkels met 

appartementen (fase 2 ) en grondgebonden woningen (fase 3) is op dit moment  nog geen 

nieuws te melden.  

 

Nu wordt  de eerste fase uitgevoerd en die is opgeknipt in 5 delen. Naar verwachting zullen de 

werkzaamheden gereed zijn in 2016. De werkzaamheden zijn afgestemd met Servatius en de 

aannemer. 

 

Inloopbijeenkomst 26 juli 

Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van uw pand en 

verkeersdoorstroming. Hans Thewissen, de projectleider, legt u tijdens een inloopbijeenkomst 

op dinsdag 26 juli tussen 18.00 en 21.00 uur uit wat er gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn. 

Deze bijeenkomst vindt plaats in het Kapelaan Lochtmanhuis (Populierweg 36). Er is geen 

algemene presentatie, dus u kunt op elk tijdstip binnenlopen. 

 

Praktisch 

Heeft u tijdens de uitvoering van het werk opmerkingen of vragen? Neem dan contact op met 

Hans Thewissen op telefoonnummer (043) 350 52 56 of per e-mail 

hans.thewissen@maastricht.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hans Thewissen 

Projectleider 


