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Brede voorlichting over nieuwe Noorderbrugtracé
Nieuwe website, nieuwsbrief, Servicelijn en buurtbezoeken
Vandaag is de nieuwe website www.noorderbrug-maastricht.nl online gegaan. De website geeft bezoekers
informatie over het project Noorderbrugtracé dat tot en met 2018 in Maastricht-Noordwest wordt uitgevoerd.
Het nieuwe tracé verbetert de doorstroming in oost-west richting en biedt een directe verbinding naar België.
De nieuwe website geeft informatie over de achtergrond van het project, de verschillende bouwfasen,
informatie per deelgebied en de laatste actualiteiten. Bezoekers kunnen zich via de site ook aanmelden voor
een digitale nieuwsbrief. Verder is er een speciale Servicelijn waar mensen terecht kunnen met vragen en
meldingen over het project. De nieuwe communicatiemiddelen worden nu in gebruik genomen, omdat de
voorbereidingen buiten steeds beter zichtbaar worden.
Wethouder Gerdo van Grootheest: ‘Buiten wordt nu goed duidelijk dat de voorbereidingen voor het
Noorderbrugtracé zijn opgestart. Een goed moment dus om ook te starten met bredere voorlichting over het
project. Dat doen we onder andere met een nieuwe website, nieuwsbrief en Servicelijn. Maar we gaan
natuurlijk ook de wijken in’.
Planning Noorderbrugtracé
Op dit moment en ook de komende maanden vinden rond het nieuwe tracé voorbereidende werkzaamheden
plaats. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verleggen van kabels en leidingen en het slopen van verschillende
gebouwen. Dit zal tot ongeveer medio 2016 duren. Daarna start de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe
infrastructuur. Eind 2018 moet het belangrijkste deel van de nieuwe verkeersstructuur in gebruik zijn
genomen.
Bereikbaarheid
Uiteraard is hinder tijdens het werk onvermijdelijk. Om een blijvende bereikbaarheid te garanderen en de
hinder zoveel mogelijk te beperken blijven op de hoofdroute Noorderbrug minimaal 2x2 rijbanen
beschikbaar. Weggebruikers moeten echter rekening houden met wegomleidingen en af en toe een
weekendafsluiting. Tijdens wegwerkzaamheden wordt gezorgd voor heldere omleidingroutes. Ook wordt bij
de planning van het werk rekening gehouden en afgestemd met andere grote verkeersprojecten zoals A2
Maastricht en wordt samengewerkt met Maastricht Bereikbaar op het gebied van communicatie en het
verzorgen van alternatieven.
Informatieavonden in de buurt
In november vinden een viertal informatieavonden in de buurten (Ravelijn, Boschpoort, Brusselsepoort en
Caberg) langs het tracé plaats. De exacte data staan op www.noorderbrug-maastricht.nl, direct
omwonenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Later dit jaar zal nog een brede publieksbijeenkomst
worden georganiseerd.
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