Aan de bewoner van dit adres

Datum: 11 maart 2022
Behandeld door: Katja Torbijn
Onderwerp:

Nachtelijke werkzaamheden
aan het spoor

Beste bewoner,
Vorige week is de negenweekse buitendienststelling tussen Heerlen en Landgraaf gestart. In onze brief
van half februari - met informatie over deze buitendienststelling - vertelden we u dat we de
werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uitvoeren. In de eerste nachten van de buitendienststelling is
er ook ’s nachts gewerkt, wat voor u als omwonende hinder opleverde. Dat vinden we erg vervelend.
Uitgangspunt: werken van 07.00-19.00 uur, met uitloop tot 23.00 uur
Het uitgangspunt tot 9 mei is dat we de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling zoveel mogelijk
overdag uitvoeren: tussen 07.00 en 19.00 uur. Sommige werkzaamheden vallen tegen en duren langer
dan verwacht. Ook de spoormachines die we inzetten hebben soms vertraging, zij komen van andere
werkzaamheden in het (buiten)land. In de planning houden we hier rekening mee. Daarom hanteren we
een mogelijke uitloop tot 23.00 uur.
Direct in de eerste week van de buitendienststelling zat een aantal dingen tegen. De machines die we
afgelopen week ingezet hebben, waren beperkt beschikbaar en moesten direct door naar andere
projecten. Daarom hebben we ’s nachts doorgewerkt. Als projectteam willen we graag transparant
communiceren. Wij bieden onze excuses aan voor de onvolledige informatie en het feit dat deze
nachtwerkzaamheden voor u als een verrassing kwamen.
Hoe zien de komende weken eruit?
We zetten ons ervoor in om de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit te voeren. Toch kan het in
de komende weken voorkomen dat we onverwacht ’s nachts doorwerken. Dit weten we helaas pas kort
van te voren. Als u uw mailadres aan ons doorgeeft via svhl@swietelsky-rail.nl, zullen we u op dat
moment per mail informeren. Als u zich al heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u deze
mail automatisch. Een overzicht van reeds geplande werkzaamheden vindt u terug in de brief van half
februari of op onze website.
Meer informatie
Heeft u vragen over de leidingwerkzaamheden of de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u
dan contact met ons op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl. Op www.swietelsky.nl/heerlenlandgraaf vindt u meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Pierre Hawinkels
Omgevingsmanager spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf
Swietelsky Rail Benelux
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