Planning werkzaamheden centrum Meterik
Op maandag 31 mei begint aannemer HWC met de werkzaamheden in
Meterik. Het project wordt verdeeld in 5 fases die elkaar deels
overlappen.
De globale planning is:
Fase 1 van 31 mei t/m 5 juli: Crommentuijnstraat vanaf Speulhofsbaan tot einde bebouwde
kom
Fase 2 van 21 juni t/m 30 juli: Splitsing Donkstraat/Sint Jansstraat tot Sint Jansstraat 10a
Fase 3 van 11 juli t/m 17 september: Sint Jansstraat 10a t/m 6 en Kerkplein
Fase 4 van 6 september t/m 13 oktober: Sint Jansstraat 6 t/m splitsing Speulhofsbaan
/Sint Jansstraat
Fase 5 van 22 september t/m 3 november: Speulhofsbaan t/m splitsing Jan Drabbelssraat.

Omwonenden worden tijdig ingelicht door de aannemer. In die berichtgeving zal ook steeds
een contactpersoon worden genoemd waar je met vragen of problemen terecht kunt. De
Dorpsraad vindt het prettig als problemen/vragen behalve bij de aannemer ook worden
gemeld via info@dorpsraadmeterik.nl .

De planning kan altijd worden aangepast. Er moet veel gegraven worden en dan is altijd
maar de vraag wat men tegenkomt. Ook de weersomstandigheden kunnen zorgen voor
vertraging. Met de gemeente is ook besproken dat de Meterikse kermis, die hopelijk in
aangepaste vorm door kan gaan, geen hinder zal ondervinden van de werkzaamheden.
Tijdens de hele uitvoeringsperiode is er een grote omleidingsroute (omleiding 1)
gemarkeerd die het doorgaande verkeer via de Kannegietweg, Oude Peeldijk,
Americaanseweg en Westsingel v.v. stuurt. Voor lokaal verkeer wordt per fase een andere
omleidingsroute (omleiding 2) ingesteld.

Ook al probeert men overlast zoveel mogelijk te beperken, zullen we toch allemaal hinder
ervaren. Dat geldt natuurlijk vooral voor de bewoners van de betrokken straten. Maar ook de
rest van Meterik zal er last van hebben. Door de afsluiting van wegen zal de verkeersdruk in
andere straten zeker toenemen. We vertrouwen erop dat alles voorspoedig verloopt. En als
we straks een prachtig nieuw centrum hebben dan zal het ongemak van nu snel vergeten
zijn.

