
AFSPRAKEN TIJDENS WERKZAAMHEDEN 
Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg 
Werkzaamheden Fase 6 en 7 

  Heerlen, september 2022 

Geachte mevrouw of meneer, ouders/verzorgers van, 

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem gaan wij werkzaamheden uitvoeren in het kader van het 
project ‘Reconstructie Mesweg / Mr. Dr. Froweinweg in Eys’. In deze brief informeren wij u over de 

werkzaamheden in de Fase 6 en 7. Deze fases duren tot het eind van het jaar. 

Wat gaan we doen 

Op maandag 29 augustus zijn wij gestart met werkzaamheden in de Mr. Dr. Froweinweg. Door de 
werkzaamheden is de bereikbaarheid van het voetbalveld vanuit Simpelveld enigszins bemoeilijkt voor 
fietsers. Voor auto’s is een omleiding ingesteld via Wittem. Hieronder leggen wij beter uit wat de afspraken 
zijn met de voetbalclub en wat deze voor u betekenen. 

Afspraken voetbalclub over bereikbaarheid van de voetbalclub 

- Tot het eind van het jaar is de voetbalclub vanuit Wittem en Trintelen ongehinderd bereikbaar. 
- Tijdens de werkzaamheden kunnen spelers en bezoekers te fiets – van en naar Simpelveld –gebruik 

- 

- 

maken van de Mr. Dr. Froweinweg, Op de Kamp en Hoebigerweg richting voetbalveld en vice versa. Tot 
begin oktober kan dat nog over de bestaande weg (een strook wordt vrijgehouden). Vanaf begin 
oktober kunt u langs het werk over de stoep lopen. In het onderstaande kaartje is deze route met de 
oranje lijn ingetekend. 
Bovenstaand vinden zowel de voetbalclub, als de gemeente en de aannemer veiliger dan via Baneheide 
(i.v.m. invallende duisternis) en het gebruik van deze wegen als gevolg van sluipverkeer. 
Ouders/verzorgers en supporters die vanuit Simpelveld met de auto naar de voetbalclub komen, vragen 
wij vriendelijk tot dringend om de omleiding via Nijswiller te volgen. De zeer smalle wegen tussen 
Baneheide en Eys zijn niet berekend op extra verkeer. 

Bereikbaarheid voor fietsers tijdens de werkzaamheden 

Aangepast openbaar vervoer – inzet gratis pendeldienst 

Tijdens de werkzaamheden komt Arriva (lijn 47) niet meer in Eys. Om aansluiting te vinden op het openbaar 
vervoer, is een gratis pendeldienst ingezet. In de periode van 29 augustus tot eind 2022 pendelt deze dienst 
in de spitsuren tussen Gulpen en halte Mesweg (nabij frituur) in Eys. 

De pendeldienst wordt ingezet op weekdagen van 6:00 tot 9:30 uur en van 14:20 uur tot 19:00 uur. De 
dienstregeling hangt bij de halteplaatsen en is in te zien via www.reconstructie-eys.nl onder het kopje 
Pendeldienst. Voor meer info over openbaar vervoer, kijk op www.arriva.nl 

Zodra de halteplaatsen wijzigen maken we dat bekend via de nieuwsbrief en op de infoborden bij de 
halteplaatsen en de website. 

Nadere info 

We vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of heeft u 
meer informatie nodig? Kijk dan op onze projectenwebsite ((https://wegenbouwkurvers.nl/reconstructie-eys) 

Simpelveld 
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of neem contact op met Gebr. Kurvers Wegenbouw – omgevingsmanager Maarten Beks  via 06-5264 0722 of 
via e-mail: ipbb.beks@outlook.com 
 
We doen altijd ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Maar tijdens de werkzaamheden kunt 
u wat overlast ondervinden van stof, geluid, werkverkeer en de omleiding. Wij vragen om uw begrip in deze.  
 
  
Met vriendelijke groeten, 
Het uitvoeringsteam  
 
GEBRS. KURVERS BV  
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT   
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