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De nieuwe Binnenring Parkstad Limburg: Een directe verbinding
vanaf de stadsautoweg naar Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en
Brunssum. Niet dóór het centrum van Heerlen, maar om de
stad heen. De Binnenring zorgt voor een duidelijke route en
structuur door Parkstad Limburg en maakt bestemmingen beter
bereikbaar. De ring ontlast het centrum en woonbuurten van
Heerlen en Landgraaf van doorgaand verkeer en vrachtverkeer.

Aanleg zuidelijk tracé Binnenring verloopt voorspoedig
Het gaat goed met de aanleg van de Binnenring. De rotondes bij
de Hofstraat en achter Van Well & Goerke zijn zo goed als klaar,
het gedeelte van de weg tussen de Hofstraat en de Kerkraderweg
is af én de Euregioweg is deels voorzien van nieuw asfalt. In de
week voor Pinksteren, de week vanaf 21 mei, wordt het deel van
de Binnenring vanaf de stadsautoweg tot aan Landgraaf opengesteld voor het verkeer. Kerkrade en Landgraaf én ook belangrijke
toeristische trekpleisters waaronder Pinkpop zijn vanaf dat
moment via de Binnenring Parkstad Limburg bereikbaar, zowel
vanuit de stadsautoweg als vanuit de Kerkraderweg in Heerlen.
Deze maand wordt er gewerkt aan het gedeelte van de Binnenring
tussen de Kerkraderweg en de Mijnspoorweg; het traject dat op
de grens tussen Heerlen en Landgraaf achter Van Well & Goerke
doorloopt langs bedrijventerrein De Kissel. Auto- en vrachtverkeer
ondervinden geen hinder van deze werkzaamheden.
Vanaf de opening van de rotonde bij de Hofstraat in mei zijn er
voor het zuidelijke gedeelte van de binnenring dan ook nagenoeg
geen omleidingen meer nodig. Alleen wordt er na Pinksteren
(de startdatum wordt nader bepaald) nog asfalt vervangen van
een gedeelte van de Euregioweg - vanaf de Rukkerweg richting
Imstenraderweg tot aan de houten brug. De omleidingroute
wordt hierop afgestemd en de werkzaamheden zullen 3 à 4 dagen
duren.

Het definitieve fietspad vanaf de Einsteinstraat richting
Eikske is voor de zomer klaar. Vervolgens wordt er in het
najaar ook nog een voetgangersbrug bij het Kisselsbos
aangelegd.

Tijdelijke verbinding Pegasuslaan
De Kerkraderweg wordt via een rotonde achter Van Well
& Goerke op de Binnenring aangesloten. De definitieve aansluiting van deze rotonde op de Pegasuslaan/Kerkraderweg
start wanneer de ringweg zowel vanuit de Einsteinstraat/
Melchersstraat als vanuit Mijnspoorweg bereikbaar is.
Tot deze tijd, in de loop van de komende zomer, blijft de
tijdelijke fiets- en voetgangersverbinding op de Pegasuslaan/
Kerkraderweg gehandhaafd.

Revitalisatie De Kissel
Het tracé van de Binnenring achter bedrijventerrein De Kissel
krijgt nieuw asfalt. De werkzaamheden starten nog vóór
Pinksteren, gelijk met de revitalisatie van het bedrijventerrein waar onder meer de riolering wordt vernieuwd en
de infrastructuur wordt verbeterd. De verschillende projecten
worden in planning op elkaar afgestemd, zodat de bedrijven
op De Kissel goed bereikbaar blijven.

Fase 1 > Fase 2
Fietsers wel nog omleiding
Fietsers en voetgangers moeten voorlopig wel nog op omleidingen
letten. Vanwege de aanleg van de rotonde bij het oude mijnspoor,
verdwijnt de huidige tijdelijke fietsverbinding vanuit de Einsteinstraat richting Molenberg. Fietsers van en naar Landgraaf kunnen
nog uitsluitend via de Melchersstraat/Heerlenseweg of via het
tijdelijke fietspad tussen ’t Eikske en de Kerkraderweg rijden.
Deze alternatieve routes blijven gehandhaafd totdat zowel bij
‘t Eikske als bij de Staringstraat/Einsteinstraat de nieuwe bruggen
voor voetgangers en fietsers klaar zijn. De brug bij de Staringstraat, waarvan de pijlers al overeind staan, zal in oktober 2007
opgeleverd worden, de houten brug bij ’t Eikske voor het einde
van dit jaar.

Voor de komende zomer zal het zuidelijke gedeelte van de
Binnenring (fase 1) ver gevorderd zijn. Met uitzondering
van werkzaamheden aan bruggen, ligt de weg tegen deze
tijd zo goed als klaar tot aan het Mijnspoor. Na de zomer
wordt er nog gewerkt aan de Binnenring bij de Mijnspoorweg
die wordt verbreed en een nieuwe asfaltlaag krijgt.
Aansluitend wordt de rotonde bij de Heerlenseweg aangelegd
bij hoeve Leenhof.
Ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor fase 2 in
volle gang, de aanleg van het traject vanaf de Schaesbergerweg/Heerlenseweg tot de Palemigerboord. Belanghebbenden
worden hierover na de zomer geïnformeerd.
>>

Actuele planning | fase 1
> afgerond

| Pegasuslaan omgebogen naar
Kerkraderweg
| ingebruikname rotonde hoek
Melchersstraat – Einsteinstraat
| aanleg rotonde Hofstraat
[oplevering voor Pinksteren/
Pinkpop]
aanleg rotonde Kerkaderweg/
Binnenring [oplevering voor
Pinksteren/Pinkpop]
| nieuw asfalt tracé Euregioweg/
Hofstraat [oplevering voor
Pinksteren]
| aanleg fietspad en trottoir
Pegasuslaan
> werk in uitvoering
| bouw viaduct Staringstraat
[oplevering oktober 2007]
| bouw fietsbrug Eikske/Pegasuslaan [oplevering eind 2007]
| bouw voetgangersbrug bij de
Kissel [oplevering eind 2007]
> start voor zomer 2007 | aanleg tracé Staringstraat –
Mijnspoorweg
| revitalisatie Kissel
| verbreding tracé Binnenring bij
Mijnspoorweg
> zomer 2007
< begin 2008
< eind 2009

| voorbereiding fase 2 Binnenring
| zuidelijk deel klaar en start
bouw noordelijk tracé Binnenring
| Binnenring helemaal klaar

Informatie
Via nieuwsbrieven informeren wij u regelmatig over de
Binnenring Parkstad Limburg en de werkzaamheden bij u in
de buurt. U kunt bovendien in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het stadhuis in Heerlen (tel. 045-5605050) en
bij de gemeentewinkel, balie Grondgebied in Landgraaf
(tel. 045-5695349) terecht voor meer informatie over de
stand van zaken en de werkzaamheden. Hier liggen ook
tekeningen en plattegronden ter inzage. Wij houden u dus
op de hoogte.

