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Geachte bewoners, ondernemers,

Via deze brief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden van ons project
‘Reconstructie Welterlaan-Burgemeester Gijzelslaan-Benzenraderweg. De werkzaamheden op de
Benzenraderweg welke reeds gestart zijn, verlopen conform planning en zullen tot begin juni duren.

Tevens gaan wij vanaf 14 mei a.s. starten met de werkzaamheden op de Welterlaan. Deze
werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?
Wij starten 14 mei met de eerste fase van de werkzaamheden op de Welterlaan (zie afbeelding
ommezijde Fase 1). Tijdens deze werkzaamheden zijn de hoofdrijbanen van de Welterlaan open voor
verkeer. De parallelwegen/fietspaden van de Welterlaan en de toe- en afritten van de Welterlaan naar
de N281 zijn wel één voor één afgesloten.

Wanneer welke afsluiting van toepassing is, wordt op locatie middels bebording aangegeven. In
deze fase worden op diverse locaties op de hoofdrijbaan van de Welterlaan wel werkzaamheden
uitgevoerd, maar vinden nog geen afsluitingen plaats. Bovenstaande werkzaamheden gelden van
14 mei tot en met 8 juni.

Voor (brom)fietsers zijn i.v.m. de afsluitingen van het fietspad wel omleidingsroutes van toepassing.
Deze worden op locatie aangegeven middels bebording.

De werkzaamheden kunnen enige verkeershinder tot gevolg hebben. Wij hopen hiervoor op uw
begrip.



Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder/omgevingsmanager van het
werk de heer L. Thijssen van Heijmans Wegen B.V. Regio Zuid via telefoonnummer 06-27827997 of
via het emailadres welterlaan@heijmans.nl.

Voor meer info over het project kunt u tevens terecht op de gemeentelijke website
www.heerlen.nl/welterlaan. Wilt u de informatie over de werkzaamheden (ook) digitaal ontvangen?
Stuur dan een mail naar welterlaan@heijmans.nl. Wij voegen u dan toe aan de digitale mailinglijst.

Met vriendelijke groet,

Lars Thijssen
Heijmans Wegen B.V.
06 – 27 82 79 97


