Aan de bewoners van de Valkenburgerstraat en omliggende straten
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Betreft: Reconstructie Valkenburgerstraat: Fase F, Doctor Goosensstraat – Gondulphusstraat.
Geachte heer / mevrouw,
Werkzaamheden fase D
Op dit moment werkt BLM aan fase D van de Kleinstraat tot aan de Burgemeester Muijtersstraat. De
rioolwerkzaamheden lopen goed op schema en zullen nét voor carnaval het kruispunt met de Burgemeester
Muijterstraat bereiken. Daarna wordt in fase D gewerkt aan de voetpaden en de wegverharding.
Werkzaamheden Fase F
BLM ziet een kans om de werkzaamheden te versnellen en zal na de carnaval vanaf woensdag 4 maart de
rioolwerkzaamheden voortzetten op fase F. Omdat uw woning aan fase F is gelegen, informeren wij u met deze
bewonersbrief over de start van deze werkzaamheden.
In het gebied tussen de Doctor Goossensstraat en de Gondulphusstraat wordt het bestaande riool aangepast
naar een gescheiden rioolstelsel. BLM spant zich in om fase F, het gebied tussen de Doctor Goossensstraat en
de Gondulphusstraat in 4 weken gereed te hebben. Uiteraard zijn we hierbij wel afhankelijk van weer- en
ondergrondse omstandigheden.
Planning en fasering
BLM ziet kansen om de algehele voortgang op het project te versnellen en hierdoor de totale hinder in Berg en
Terblijt te beperken. We streven ernaar om de werkzaamheden gereed te hebben vóór augustus. Deze nieuwe
einddatum is nadrukkelijk onder voorbehoud. Onze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van weer- en
ondergrondse omstandigheden en de samenwerking met de omgeving.
Een gevolg van deze versnelling is dat er op onderdelen wordt afgeweken van de eerder gepresenteerde
volgorde van werken. Wij houden u per nieuwsbrief en BLM Wegenbouw App op de hoogte van onze activiteiten
per fase. Een geactualiseerde planning vindt u op www.valkenburg.nl/wegwerkzaamheden
Bereikbaarheid
De Valkenburgerstraat wordt tussen de Kleinstraat en Burgemeester Muijtersstraat én tussen de Doctor
Goossensstraat en de Gondulphusstraat afgesloten voor autoverkeer. Daar waar werkzaamheden plaatsvinden,
dient parkeergelegenheid in de nabije omgeving te worden gezocht. Woningen zijn dan te voet of per fiets
bereiken over het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten. Er wordt geen omleidingsroute ingesteld. Lokaal
verkeer kan via de Lange Akker of de Rijksweg het werkvak passeren. De route vanaf de Rijksweg via het
Monulphusplein via de Valkenburgerstraat naar de Burgemeester Muijterstraat (Plus Supermarkt) blijft tijdens
fase F mogelijk.
Huisvuilcontainers
Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat gewend bent.
BLM verzorgt het inzamelen en na lediging het weer terugzetten van de containers. Vermeld hierbij uw
huisnummer duidelijk zichtbaar op de afvalcontainer. U mag natuurlijk ook zelf uw huisvuilcontainers op de
verzamelplek zetten. Wij danken u voor uw medewerking.

Afstemming in de bouwkeet van BLM
Aan de achterzijde van de kerk heeft BLM een ketenpark geplaatst voor de duur van het project. Vanaf deze
centrale locatie wordt het werk aangestuurd. Wij nodigen iedereen met vragen of opmerkingen uit om af te
spreken in onze keet. Indien u hier gebruik van wil maken, neem dan contact op met Christian Reuls van BLM
Wegenbouw. Wij staan u graag persoonlijk te woord.
Download de BLM Wegenbouw App en blijf op de hoogte BLM houdt u digitaal op de hoogte over de
voortgang van het werk. Download de gratis ‘BLM Wegenbouw App’ in de Appstore of Playstore en blijf op de
hoogte van voortgang en actualiteiten. De werkzaamheden zijn ook te volgen via
www.valkenburg.nl/wegwerkzaamheden
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