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Holtum, 17 november 2016.

VERKEER MOET REKENING HOUDEN MET OVERLAST

Brug bij Op de Bos wordt verwijderd

Geachte mevrouw, meneer,
Het verkeer dat gebruik maakt van de weg Op de Bos in Itteren moet dinsdag
22 november rekening houden met overlast en enige vertraging. Op die dag
wordt de brug bij Op de Bos gedemonteerd. De brugdelen worden met een
hijskraan verwijderd.
Met het oog op die werkzaamheden is slechts één rijbaan beschikbaar en
ontstaan er wachttijden voor het verkeer op het moment dat de brugdelen
worden gehesen. Ook in de periode daarna kan het verkeer op sommige dagen
slechts van één rijbaan gebruik maken in verband met de verdere ontmanteling
van de brug en het herstellen van de oorspronkelijke situatie bij Op de Bos.
Tijdens de werkzaamheden worden verkeersregelaars ingezet. Het verkeer
wordt ook via waarschuwingsborden geattendeerd op de werkzaamheden, die
tot vrijdag 9 december duren.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de brug begin oktober zou worden
verwijderd. In verband met extra grondtransporten voor de afronding van de
aanleg van de recreatievijver was dat niet haalbaar.
De brug in Itteren werd in 2010 aangelegd voor het werkverkeer tussen Itteren
en Borgharen. De ongelijkvloerse kruising is niet meer nodig nu de uitvoering in
Borgharen is afgerond en ook de aanleg van de recreatievijver ten zuiden van
Itteren gestalte heeft gekregen.
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Hebt u vragen over de verkeersmaatregelen? Dan kunt u mailen naar
info@consortiumgrensmaas.nl.
Bellen kan ook: 046-481 99 30, of 0800-622 7777 (gratis).
Wij hopen op uw begrip voor de tijdelijke verkeersoverlast.
Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur

