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Aankondiging werkzaamheden Het Groene Net
Tunnelstraat

Sittard-Geleen, 15 februari 2017
Geachte heer of mevrouw,
Binnenkort starten in de Tunnelstraat diverse werkzaamheden voor de
aanleg van Het Groene Net. Dit betekent dat in de bodem een systeem
van leidingen gelegd wordt voor de stadsverwarming. Voor deze
werkzaamheden is het noodzakelijk dat één helft van de Tunnelstraat,
vanaf de Akkerstraat tot aan de Lupinestraat, voor de duur van 5
weken wordt afgesloten. De andere helft van de Tunnelstraat blijft
tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer. Wat dat voor u
betekent, leest u in deze brief.
Tunnelstraat
De inritten van de woningen gelegen aan de Tunnelstraat zijn in deze
periode helaas niet te bereiken. Afvalbakken kunt u in overleg met de
aannemer laten legen. Gemotoriseerd verkeer wordt in goede banen geleid
door tijdelijke verkeerslichten. Voor dit doel worden de vaste verkeerslichten
tijdelijk uitgezet. Ook op de Parallelweg worden, in verband met de
veiligheid en de tijdelijke verkeerslichten, de váste verkeerslichten tijdelijk
uitgezet. Om deze reden wordt de Parallelweg aan beide zijden afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Hulpdiensten kunnen indien nodig, tijdens de
werkzaamheden de woningen bereiken.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid via omleidingsborden conform
bijgevoegd verkeersplan. Voetgangers worden met borden verzocht om over
te steken. Fietsers kunnen de werkzaamheden vermijden via de Akkerstraat
en de Lupinestraat. Het is tijdens deze 5 weken, voor uw veiligheid, absoluut
noodzakelijk om gebruik te maken van de omleidingsroutes.
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Vragen
Als u vragen heeft kunt u op woensdagmiddag tussen 13.00 uur en
15.00 uur terecht in onze keet op de Geallieerdenstraat. U kunt ook
tijdens kantooruren bellen naar telefoonnummer 06-30966148.
Informatie:
Voor meer informatie over Het Groene Net verwijzen wij u naar de websites
www.sittard-geleen.nl/bereikbaar en www.hetgroenenet.nl.
Wij hopen op uw begrip.
Hoogachtend,
Het Groene Net
namens deze,
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