Aan de bewoner van dit adres

Datum: 8 februari 2022
Behandeld door: Katja Torbijn

Onderwerp:

Werkverkeer ten behoeve van
spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf

Beste bewoner,
ProRail verdubbelt in 2021 en 2022 het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Swietelsky is de aannemer
die de spoorverdubbeling realiseert. Momenteel vinden er transporten plaats over de Schaesbergerweg
om materiaal aan te voeren op het bouwterrein aan de Glas mij-weg. Als bewoner kunt u hiervan overlast
ondervinden. In deze brief lichten we u dit toe.
Overlast afgelopen weken
Van enkele bewoners van de Schaesbergerweg ontvingen we klachten over de transportbewegingen
die momenteel plaatsvinden in uw straat. De klachten hebben betrekking op de hoeveelheid transporten
en de gereden snelheid van de vrachtwagens.
Met de gemeente Heerlen is afgesproken dat de transporten naar en van het werkterrein aan de Glas
mij-weg plaatsvinden via de route Mijnspoorweg – Groene Boord – Schaesbergerweg (of andersom).
Dat doen we om de veiligheid bij de ingang naar het werkterrein te bevorderen. Als vrachtwagens vanuit
de Mijnspoorweg de Glas mij-weg inrijden om naar het werkterrein te gaan, kunnen ze niet in één keer
het bouwterrein oprijden, ze moeten dan terugsteken. Daarmee ontstaat de situatie dat achteropkomend
verkeer op het spoor moet wachten, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Bovendien hebben
vrachtwagens in die situatie een dode hoek, waardoor gevaar ontstaat voor fietsers en voetgangers.
Daarom kozen we voor de route via de Schaesbergerweg.
Aanvoer bouwmateriaal
In de afgelopen periode hebben we diverse bouwstoffen aangevoerd op het werkterrein. Hierdoor is het
aantal vrachtbewegingen groot geweest. We hebben ons dat onvoldoende gerealiseerd en bieden
hiervoor onze excuses aan.
Enkele bewoners meldden dat het bouwverkeer daarnaast met hoge snelheid door de straat reed. We
hebben de betreffende transporteurs hierop aangesproken. Daarnaast monitoren we vanaf nu of de
chauffeurs zich aan de maximum toegestane snelheid houden. We hopen dat de situatie hiermee
verbetert. Ziet u een vrachtwagen met te hoge snelheid? Meldt u dit dan alstublieft bij ons via 0682415308 of svhl@swietelsky-rail.nl (indien mogelijk met bedrijfsnaam en kenteken). Wij zullen dan
actie ondernemen.
Vervolg transporten in de komende periode
Op vrijdag 4 maart start een negenweekse buitendienststelling op het spoor tussen Heerlen en
Landgraaf, deze duurt tot en met zondag 8 mei 2022. U ontvangt een aparte brief met informatie over
de werkzaamheden die in deze buitendienststelling plaatsvinden. We voeren zoveel mogelijk materiaal
aan via het spoor. Vanwege de hoedanigheid en afkomst van de materialen is dit helaas niet altijd
mogelijk. Transport via de weg, in de aanloop naar en tijdens de buitendienststelling, blijft dus
noodzakelijk. We volgen dan de eerder genoemde bouwroute: Mijnspoorweg – Groene Boord –
Schaesbergerweg (of andersom). We zullen deze transporten tot een minimum beperken.
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Meer informatie
Heeft u vragen, meldingen of klachten over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u dan
contact met ons op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl. Op www.swietelsky.nl/heerlen-landgraaf
vindt u meer informatie. Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail in uw buurt aan het
spoor werkt. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer zij bij u in de buurt aan het werk
gaat. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Pierre Hawinkels
Omgevingsmanager spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf
Swietelsky Rail Benelux
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