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Nieuwsbrief Aanpak Wateroverlast Aalbeek fase 2 
 
Nummer 1 - mei 2022 

_______________________________________________________________________________ 

Colofon 

Dit is de nieuwsbrief over het project in uitvoering dat de wateroverlast in Aalbeek aanpakt. In deze 
nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen binnen het project.  

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via 
j.de.leon.adams@beekdaelen.nl. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verzending van deze 
nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt. Aan het einde van het project, zodra 
de werkzaamheden klaar zijn, wordt de volledige mailinglijst uit de administratie van gemeente 
Beekdaelen verwijderd.   

U kunt zich tussentijds op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Afmelden kan via 
j.de.leon.adams@beekdaelen.nl. Wij verwijderen uw e-mailadres dan direct uit de mailinglijst. 

Projectinformatie vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/aalbeek. Hier zijn ook 
de antwoorden te vinden op veel gestelde vragen. 

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of het project nog vragen hebben, 
dan kunt u deze stellen aan J.L. de Leon Adams via j.de.leon.adams@beekdaelen.nl. 

_______________________________________________________________________________ 

Bewonersavond 

Tijdens de laatste bewonersavond, gehouden in het gemeenschapshuis in Hulsberg op 31 maart 
2022, heeft het projectteam het uitvoeringsplan aan de buurt toegelicht. 

Hieronder treft u een uitsnede van de op deze avond gepresenteerde planning. 

mailto:j.de.leon.adams@beekdaelen.nl
mailto:j.de.leon.adams@beekdaelen.nl
http://www.beekdaelen.nl/aalbeek
mailto:communicatie@beekdaelen.nl
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Tot en met eind juni vinden er werkzaamheden plaats in fase 1. Eind juni, begin juli wordt verwacht 
dat fase 1 geheel gereed. Dan kan het verkeer ook weer gebruik maken van de kruisingsvlakken 
N298/Mesweg/Schoolstraat en N298/Wijnandsraderweg. 

Eind juni/ begin juli wordt er gestart met de werkzaamheden in fase 2. Eind september wordt in 
een aantal nachten fase 3 uitgevoerd. Eind september verwachten we zowel fase 2 als ook fase 3 te 
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hebben afgerond. Dan kunnen de N298 en de Bosscherweg ook weer in gebruik worden genomen 
door het verkeer. 

Eind juni worden de werkzaamheden in Felisgats opgestart.  

______________________________________________________________________________ 

De planning 

Een blik achteruit 
Op 11 april zijn de werkzaamheden gestart. In de afgelopen weken is er gewerkt aan de aanleg van 
de nieuwe riolen in de kern Hulsberg. Daarnaast is er druk gewerkt aan de aanleg van het nieuwe 
riool gelegen in het fietspad langs de provinciale weg N298. 

Bovendien is er begonnen met het herstellen van het straatwerk in de trottoirs en fietspaden daar 
waar de werkzaamheden aan het riool zijn afgerond. 

De werkzaamheden verlopen tot op heden nog volgens planning. 

Een blik vooruit 
In de komende periode wordt er verder gewerkt aan de aanleg van de nieuwe riolen in de kern van 
Hulsberg en langs de provinciale weg.  

De bedoeling is om eind juni/ begin juli de kruisingsvlakken Mesweg/Schoolstraat/ N298 en 
N298/Wijnandsraderweg weer open te stellen voor het verkeer. Bij het open stellen van deze 
kruisingsvlakken komen de wegomleidingen via de Raadhuisstraat en via de Parallelweg-Noord te 
vervallen. 

_______________________________________________________________________________ 

Overlast en hinder 

Tot en met eind september blijft de N298 voor doorgaand verkeer afgesloten.  

Tot eind juni/ begin juli blijven de kruisingsvlakken Mesweg/N298/Schoolstraat en 
N298/Wijnadsraderweg afgesloten. Wij streven ernaar om deze kruisingsvlakken begin juli weer vrij 
te geven voor gebruik. 

De bewoners gelegen aan het werkvak van fase 1 (werkvak tussen kruising Mesweg/N298 tot 
kruising Bosscherweg/N298 ) dienen er rekening mee te houden dat zij tot en met begin juli: 

1. niet bereikbaar zijn per motorvoertuig, en 
2. eventuele auto(‘s) buiten het werkvak dien(t)(en) te worden geparkeerd. 

Daarnaast zal er sprake zijn van het gebruikelijke bouwlawaai en bouwverkeer. 
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_______________________________________________________________________________ 

Betreding van het werkvak 
 

Graag wijzen wij u erop, ter bescherming van uw eigen veiligheid, dat het verboden is om zonder 
toestemming van de uitvoerder van het werk zich te begeven in het werkvak. 

_______________________________________________________________________________ 

Huisvuil 
 

Er zijn afspraken gemaakt met de vuilophaaldienst, zodat uw afval gewoon wordt opgehaald. 

Het enige wat de bewoners binnen de wegafsluiting dienen te doen is hun huisvuil vóór 07.30 uur 
op de geplande ophaaldag aan te bieden op de gebruikelijke locatie. 

_______________________________________________________________________________ 

Nutsbedrijven 

 

Om zoveel mogelijk de overlast te beperken worden de wegwerkzaamheden gecombineerd met  
werkzaamheden van de nutsbedrijven. 

WML werkt aan een vervanging van een stuk waterleiding ter plaatse van de kruising 
Mesweg/N298. 

In de komende week zal Enexis starten met het vervangen van de gasleiding in de Bosscherweg. 
Enexis zal via een aparte bewonersbrief de bewoners in de Bosscherweg nader informeren over de 
werkzaamheden. 

_______________________________________________________________________________ 

Verkeer 
 
Verkeersomleidingen  
 

Door de aard en omvang van de werkzaamheden kan de doorgaande weg helaas niet (deels) 
openblijven voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer van Nuth naar Valkenburg en vice 
versa wordt daarom omgeleid via Arensgenhout, middels borden. 

Het sportcomplex in Hulsberg is bereikbaar via de kruising Mesweg/Diepenstraat. 

Lokaal verkeer richting het centrum van Hulsberg wordt omgeleid via de Raadshuisstraat. 
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Arriva 
 
Als gevolg van de wegwerkzaamheden gelden er vanaf 11 april aangepaste dienstroosters van 
Arriva voor de buslijnen 52 en 56. Voor de aangepaste dienstregeling wordt naar de website van de 
gemeente verwezen www.beekdaelen.nl/aalbeek.   

Hulpdiensten 
 

De werkzaamheden zijn en worden continu afgestemd met de hulpdiensten.  

_______________________________________________________________________________ 

Weetjes 
 

Delen van het werk worden uitgevoerd onder de begeleiding van een archeoloog. Regelmatig 
worden er tijdens werkzaamheden namelijk bijzondere historische vondsten aangetroffen.  

Deze week is er een bijzondere bijl gevonden uit het neolithisch tijdperk. 

 

Wilt u meer weten over de achtergrond van deze bijl? Spreekt u gerust de archeoloog, de heer 
Uleners aan. 

_______________________________________________________________________________ 

Inloopuur 

 

Om iedereen een mogelijkheid te bieden tot het stellen van persoonlijke vragen, wordt elke 
woensdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de directiekeet (gelegen aan de Aalbekerweg 24) een 
inloopuur georganiseerd.  

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Komt u dan gerust langs!  

 

 

http://www.beekdaelen.nl/aalbeek
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_______________________________________________________________________________ 

Contactinformatie 

Heeft u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u ook contact opnemen met de 
toezichthouder van het project: de heer (Rens) Wijnands. Tijdens kantooruren kunt u bij hem 
terecht via het e-mailadres rens.wijnands@rhdhv.com of via het telefoonnummer 06-12580049.  

Ook kunt u via de projectenkaart https://aalbeek.ireporting.nl/projectkaart  een melding 
aanmaken. Er wordt dan zo spoedig als mogelijk contact met u gezocht. 

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u op www.beekdaelen.nl/aalbeek.  

_______________________________________________________________________________ 

Impressie werkzaamheden 
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