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Nieuwsbrief Aanpak Wateroverlast Aalbeek fase 
3 
 
Nummer 3 - augustus 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 afbeelding 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


  

 
2                   NIEUWSBRIEF augustus 2022 | Aanpak Wateroverlast Aalbeek fase 2  

 

De tijdsplanning die tijdens deze avond is gepresenteerd ging uit van: 

1. Een uitvoering van werkzaamheden in fase 1 tot 23 juni en van 19 september tot en met 
26 september.  

2. Een uitvoering van werkzaamheden in fase 2 vanaf 23 juni tot en met 26 september. 
3. Een uitvoering van werkzaamheden in fase 3 vanaf 9 tot en met 26 september. 
4. Een uitvoering van werkzaamheden in Felisgats 27 juni tot en met 7 december (fase 4). 



  

 
3                   NIEUWSBRIEF augustus 2022 | Aanpak Wateroverlast Aalbeek fase 2  

_______________________________________________________________________________ 

De planning 

Deze week is de laatste werkweek. Na deze week zal de aannemer drie weken met bouwvakverlof 
zijn en wordt er niet gewerkt. 

Er is hard gewerkt om alle werkzaamheden in fase 1 af te ronden voor dit verlof. Helaas is dit niet 
helemaal gelukt. De poortconstructie tussen de Mesweg en de N298 kan pas na de bouwvak 
worden gerealiseerd. Daarnaast dienen in deze fase nog een aantal kleinschalige werkzaamheden 
te worden uitgevoerd. In september worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor wordt 
voor de duur van circa 1 werkweek enkel en alleen de kruising N298/Mesweg voor verkeer 
afgesloten. 

In fase 2 is er gewerkt aan de aanleg van het nieuwe riool. De rioolwerkzaamheden zijn hier geheel 
afgerond. Daarnaast is in deze fase een deel van het gasleidingnet vernieuwd door Enexis. 

Voor fase 3 en 4 worden de werkzaamheden opnieuw gepland. In de volgende nieuwsbrief wordt 
de actuele planning gedeeld. 

Samenvattend betekent dit het volgende voor de bereikbaarheid: 

Wegvak Planning 

Fase 1, N298 tussen Diepenstraat en 
Sportparklaan 

Vanaf 5 augustus bereikbaar voor al het 
verkeer. 

De kruising N298/Mesweg wordt in september 
voor de duur van 1 week nog een laatste keer 
afgesloten voor het verkeer. 

N298/Mesweg De kruising N298/Mesweg wordt in september 
voor de duur van 1 week nog een laatste keer 
afgesloten voor het verkeer. 

Fase 1, N298 tussen Sportparklaan en 
Aalbekerweg 55 

Vanaf 5 augustus bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer. Doorgaand  
gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk en 
wordt omgeleid via Arensgenout. 

Fase 2, N298 tussen Aalbekerweg 55 en 73 Geen doorgaand verkeer toegestaan, behalve 
voetgangers en fietsers.  

Uitsluitend de bewoners van aanliggende 
panden mogen over de tijdelijke fundering 
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Wegvak Planning 

rijden. De bewoners hebben hierover een 
bewonersbrief ontvangen.  

Fase 2, Bosscherweg Geen doorgaand verkeer toegestaan.  

Uitsluitend de bewoners van aanliggende 
panden mogen over de tijdelijke fundering 
rijden. De bewoners hebben hierover een 
bewonersbrief ontvangen. 

Op 29 augustus wordt hier gestart met het 
vernieuwen van de rijweg en de loopstroken.  

Fase 2, N298 tussen Aalbekerweg 73 en 89 Dit wegvak wordt in na de bouwvak, precieze 
data volgen nog,  voorzien van een nieuwe 
asfaltdeklaag en –tussenlaag. Tijdens deze 
weken is het voor bewoners van aanliggende 
panden niet mogelijk om met gemotoriseerd 
verkeer van de weg gebruik te maken.  

Fase 3, kruising Oude provinciale weg/ N298 Deze fase wordt tijdens de nachten, precieze 
data volgen nog,  uitgevoerd. Overdag is deze 
kruising voor het verkeer toegankelijk. Tijdens 
de nachtelijke werkzaamheden wordt het 
verkeer omgeleid via de Ruijtersweg. 

Fase 4, Felisgast Op 29 augustus wordt hier gestart met de 
aanleg van de rioolwerkzaamheden. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Overlast en hinder 

Tot en met het einde van het werk blijft de N298 voor doorgaand verkeer afgesloten. Plaatselijk 
verkeer kan vanaf 5 augustus wel gebruik maken van de N298 tussen de Diepenstraat en de 
Sportparklaan. De aansluiting naar de Mesweg wordt in september voor de duur van 1 werkweek 
afgesloten.  

Tussen 5 augustus en 29 augustus is de aannemer met bouwvakverlof. Er zullen dan geen 
werkzaamheden plaatsvinden. 
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_______________________________________________________________________________ 

Betreding van het werkvak 
 

Graag wijzen wij u er nogmaals op, 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. 

_______________________________________________________________________________ 

Werkzaamheden nutsbedrijven 

De werkzaamheden aan en rondom de provinciale weg worden zo veel als mogelijk gecombineerd 
met de geplande werkzaamheden van de nutsbedrijven. 

Zo heeft de WML werkzaamheden verricht op en rondom de kruising Mesweg/N298 en heeft 
Enexis werkzaamheden verricht in de Bosscherweg. 

De WML dient nog enkele werkzaamheden aan het waterleidingnetwerk uit te voeren in de 
Mesweg. Deze werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de werkzaamheden van de 
poortconstructie. Hiervoor wordt in september voor de duur van 1 werkweek de kruising 
N298/Mesweg afgesloten. 

Als laatste worden er nog werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van glasvezel in 
de straten Felisgats en Boscherweg. Deze werkzaamheden worden nog afgestemd en gepland. 

_______________________________________________________________________________ 

Verkeer 
 
Verkeersomleidingen  
 

Het doorgaand verkeer van Nuth naar Valkenburg en vice versa wordt omgeleid via Arensgenhout, 
middels borden. 

Het sportcomplex in Hulsberg is vanaf 5 augustus weer bereikbaar  via de kruising N298/Mesweg. 
In september wordt deze kruising voor de duur van 1 werkweek afgesloten. Tijdens deze periode is 
het sportcomplex bereikbaar via de kruising Mesweg/Diepenstraat.  

De lokale omleiding naar het centrum van Hulsberg wordt vanaf 5 augustus opgeheven, omdat 
deze dan bereikbaar is via de Schoolstraat. 

 
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.   

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

De werkzaamheden zijn en worden continu afgestemd met de hulpdiensten.  

 

Rijksweg A79 

Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden uitvoeren op de rijksweg A79. Deze werkzaamheden worden 
in een tweetal weekeinde uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan gepland in de weekenden: 

 23-26 september: afsluiting A79 HRR Maastricht-Heerlen. 

 30sept – 3oktober: afsluiting A79 HRL Heerlen-Maastricht. 

Om het verkeer in goede banen te leiden worden er omleidingsroutes ingesteld. Deze 
omleidingsroutes lopen niet door de kernen Hulsberg, Aalbeek en Arensgenout. Wel zullen er 
enkele borden nabij de kruising N298/Diepenstraat worden geplaatst. 

 
______________________________________________________________________________ 

Inloopuur 

 

Om iedereen een mogelijkheid te bieden tot het persoonlijk stellen van 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!  

LET OP! Tijdens de bouwvakvakantie (tussen 5 augustus en 29 augustus) worden er geen 
werkzaamheden verricht. Er is dan ook geen inloopuur op woensdag 10 augustus, woensdag 17 
augustus en woensdag 24 augustus. Op woensdag 31 augustus bent u weer van harte welkom 
tussen 15.00 uur en 16.00 uur. 

_______________________________________________________________________________ 

Contactinformatie 

Heeft u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u ook contact opnemen met de 
directievoerder van het project: de heer (Jochen) Roumen. Tijdens kantooruren kunt u bij hem 
terecht via het e-mailadres jochen.roumen@rhdhv.com.  

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.  

https://aalbeek.ireporting.nl/projectkaart
http://www.beekdaelen.nl/aalbeek

