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Beste heer/mevrouw,
De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de fietsenstalling onder het Stationsplein zijn
in volle gang. Bomen zijn gekapt en er is grondradar onderzoek gedaan. De komende maanden
worden er meer werkzaamheden uitgevoerd in uw omgeving, zodat in de zomer kan worden gestart
met de bouw van de fietsenstalling.
Parkeren
Parkeerplaatsen in de omgeving van het station worden anders ingedeeld, opgeheven of aangepast.
Vanaf 9 mei starten de werkzaamheden. Bekijk de afbeelding op de achterkant van deze brief voor
meer informatie. Het aantal toekomstige betaald parkeren- (oranje), vergunning parkeren- (blauw) en
laden en lossen- (zwart) plaatsen zijn weergegeven op de kaart. De parkeersituatie zal zo blijven tot
en met eind 2017.
Stadsbusstation
Het stadsbusstation moet worden verplaatst naar het streekbusstation. Om de stadsbussen te
kunnen verplaatsen, dient het streekbusstation anders te worden ingedeeld. Vanaf 9 mei starten ook
de werkzaamheden aan het streekbusstation. Gedurende de werkzaamheden zullen de bussen
enkele dagen via de Sint Antoniuslaan worden omgeleid. Vanaf zondag 22 mei rijden alle bussen via
het streekbusstation. Dat betekent ook dat vanaf 22 mei de stadsbussen in- en uitrijden via de Sint
Maartenslaan en niet meer via de Stationsstraat. Het stadsbusstation blijft op deze plek tot en met
eind 2017.
Antiekmarkt
De zaterdagse antiekmarkt blijft in Wyck in de middenberm van de Stationsstraat maar schuift op
richting Wilhelminasingel, zie de afbeelding op de achterkant van deze brief. Vanaf 30 april staat de
antiekmarkt op de nieuwe plek.
Tijdelijke fietsenstalling
Vanaf 1 mei zal de fietsenstalling tegen de gevel van het stationsgebouw (naast de hoofdingang)
worden opgeheven. Er komt een tijdelijke fietsenstalling in de middenberm van de Stationsstraat.
Vragen?
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Kijk op onze website www.fietsenstalling-maastricht.nl of neem contact op met omgevingsmanager
Marijke Terpstra, via (043) 350 44 12 of fietsenstalling@maastricht.nl.
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