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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.

Benzenraderweg
De werkzaamheden op de Benzenraderweg verlopen volgens planning en worden begin juni
afgerond. De Benzenraderweg wordt vanaf 9 juni weer opengesteld voor alle verkeer.

Welterlaan
De werkzaamheden op de Welterlaan zijn inmiddels ook opgestart en verlopen volgens planning.
Vanaf maandag 04 juni a.s. starten we tevens met de werkzaamheden aan de hoofdrijbanen van de
Welterlaan. Deze werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?
De werkzaamheden op de Welterlaan zijn opgesplitst in Fase 2A (zuidzijde) en 2B (noordzijde), zie
afbeelding ommezijde. Vanaf 04 juni starten wij met Fase 2A welke tot eind juni zal duren. In deze
fase is op de Welterlaan éénrichtingsverkeer van toepassing in de rijrichting vanuit de A79 richting
Heerlen-Centrum.
Daarbij geldt dat tijdens de werkzaamheden van Fase 2A het éénrichtingsverkeer op de noordelijke
rijbaan van de Welterlaan gaat rijden, zie afbeelding ommezijde. Tijdens de werkzaamheden van
Fase 2B rijdt het verkeer via de zuidelijke rijbaan van de Welterlaan. Over deze fasewisseling wordt
u t.z.t. geïnformeerd.

Omleiding
Voor het verkeer vanuit Heerlen-Centrum richting A79 geldt een omleiding. Daarnaast zijn er
alternatieve routes voor het verkeer richting Heerlen-Centrum om de afwikkeling van het verkeer op
de Welterlaan te ontlasten. Deze omleidingen worden op locatie duidelijk aangegeven middels
bebording (zie ook www.heerlen.nl/welterlaan ).

(brom)Fietsers / voetgangers
Voor (brom)fietsers is zowel in Fase 2A als 2B aan één zijde van de weg een tijdelijk fietspad in
beide rijrichtingen. Voor de voetgangers blijft aan beide zijden het trottoir toegankelijk. De
oversteekplaatsen op de Welterlaan blijven gewaarborgd maar kunnen op locatie enigszins worden
verplaatst.



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 Infra 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 Infra B.V.
06 – 27 82 79 97

1. Fase 2A

2. Fase 2A/ 2B


