I
I

KREEKE
VFELZIJDIC IN BOUW

Aan:

Bewoners en belanghebbenden van de Tongerseweg

Datum:

O3-O7-2O21

Ons

kenmerk: 21890-01

Betreft:

Werkzaamheden Reconstructie Tongerseweg Maastricht

Geachte meneer, mevrouw,
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Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij, Wegenbouw van de Kreeke, de opdracht van de
gemeente Maastricht hebben mogen ontvangen voor de uitvoering van de reconstructie van de
Tongerseweg.
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Met deze reconstructie wil de gemeente het woon- en leefklimaat voor bewoners aan de
Tongerseweg verbeteren. De inrichting van de weg wordt aangepast om voor voetgangers en
fietsers een veiligere en betere situatie te realiseren. Er komt een nieuwe fundering, waardoor
trillingen sterk verminderen. Ook wordt er een vlakke laag nieuw asfalt aangebracht. Aanvullend
wordt ondergronds een separaat regenwaterriool aangelegd dat uitmondt in de te realiseren

waterbuffer Winterslag.
We starten met de voorbereidende werken op maandag 19 juli 2021, gelijktijdig met de
aannemer die de bomen gaat rooien.
Vanaf 3L augustus 2021 starten we met de aanleg van de riolering in de rijweg en zal de
Tongerseweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer.
U

en/of uw klanten kunnen dan wel nog gebruik maken van de Tongerseweg.

Bewonersbijeenkomst op dinsdag 20 juli
Graag willen wij u uitnodigen voor de bewonersbijeenkomst, waar we onze werkwijze, manier
van communiceren en de planning zullen toelichten.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 20

juli 202I in De Greune Zaol (Tongerseweg 336). Wij doen

dit in twee tijdsblokken; 18.00 - 19.30 uur en 20.00 - 21.30 uur. Wegens de coronamaatregelen
kunnen wij maar een beperkt aantal mensen toelaten. Daarom vragen wij u zich aan te melden
via onderstaande QRcode of websitelink.
Van de Kreeke
Van de Kreeke
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Koophandel:
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www.habenu-va ndekreeke.com/bewonersbiieenkomst
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Inloopuurtje
Tijdens de uitvoeringsfase is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens een wekelijks
inloop uurtje in De GreuneZaol op de dinsdagen van 16.00 - 17.00 uur.

Wanneer en waar wordt er gewerkt?
Wij willen u ook adviseren om gebruik te maken van de BouwApp. U kunt de app downloaden
door in de Appstore of Playstore te zoeken naar het gele helmpje, of via onderstaande QR code
Na het installeren van de BouwApp zoekt u naar "Reconstructie Tongerseweg" en klikt op
volgen. Nu ontvangt u altijd als eerste de meest recente updates en status m.b.t. de
werkzaamheden. Ook komen hier geregeld interessante video's en foto's van onze
werkzaam heden voorbij.
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Wij doen er alles aan om de overlast zo beperkt en kort als mogelijk te houden. Mochten er
desondanks zaken zijn die u niet tevreden stellen of mocht u vragen hebben dan kunt u
rechtstreeks contact opnemen met onze omgevingsmanager Petra Smeets.
Per email:tonsersewes@vandekreeke.eu of telefonisch 0031-

(0)6 1L 18 50 64

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

Met vriendelijke groet,

Team Wegenbouw Van de Kreeke
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Petra Smeets

Laurent Habets

Omgevingsmanager

Adviseur omgevingsmanager

