Aan de bewoners/gebruikers van dit pand
Datum: 26 juni 2017
Betreft: Start heiwerkzaamheden nieuwe viaduct over Geleenbeek, gemeente Nuth
Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort start de Aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg met
heiwerkzaamheden bij het nieuwe viaduct over de Geleenbeek in Nuth. Graag geven wij
u inzicht in de te verwachten werkzaamheden.
Waar en wanneer?
Er worden in twee periodes heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de fundering
van het nieuwe viaduct over de Geleenbeek in Nuth (zie onderstaande situatietekening).
De eerste periode duurt van week 27 t/m 30. De tweede periode, deze start na de
bouwvak, is in week 34 en 35. De werkzaamheden vallen binnen het werkterrein,
waardoor het verkeer geen hinder ondervindt. De totale bouw van het viaduct neemt
circa 9 maanden in beslag.

z.o.z.

Wat betekent dit voor u?
De Aannemerscombinatie doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Toch kan het zijn dat de werkzaamheden in de directe omgeving voor geluids- en
trillingshinder zorgen. Echter, de intensiteit van de trillingen blijven ruim binnen de
normen van de landelijke richtlijn die Stichting Bouwresearch (SBR) heeft opgesteld voor
materiële schade aan woningen. Voor de zekerheid hebben er desondanks bouwkundige
opnames plaatsgevonden bij woningen die zich binnen een vastgestelde afstand van de
werkzaamheden bevinden. Hierdoor kan eventuele schade achteraf objectief getoetst en
beoordeeld worden.
Meer weten of vragen?
Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de voortgang van de Buitenring? Op
www.buitenring.nl vindt u de meest actuele informatie en kunt u zich aanmelden voor
onze digitale nieuwsbrief. Ook verschijnt elke twee weken een nieuwe aflevering over de
Buitenring op LOO-tv (o.a. Ziggo kanaal 41). Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog
vragen hebben, dan kunt u mailen naar info@buitenringparkstadlimburg.nl of tijdens
kantooruren bellen met het Serviceloket van de Buitenring via (045) 800 19 40 (lokaal
tarief).
Volg ons ook op www.facebook.com/BuitenringParkstadLimburg.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Buitenring Parkstad Limburg

