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Beste Wycker ondernemer,  

 

Naar aanleiding van het besluit van de Rijksoverheid om de aangekondigde openstelling van 

terrassen uit te stellen, hebben wij de planning van de werkzaamheden aan de gasleidingen in de 

Wycker Brugstraat en aanpalende straten deels aangepast. Via deze brief informeren wij u over de 

wijzigingen. 

 

Wat is er veranderd? 

Noordzijde Wycker Brugstraat 

Aannemer Voskuilen begint – zoals eerder aangegeven – vanaf maandag 29 maart a.s. met het 

vernieuwen van de sterk verouderde gasleidingen in Wyck. Aannemer Voskuilen start ter hoogte van 

de Oeverwal en werkt aaneengesloten door tot aan de Lage Barakken (hotel Beaumont). Als alle 

werkzaamheden volgens planning verlopen, rondt de aannemer de werkzaamheden in het noordelijke 

deel van de Wycker Brugstraat medio april af.  

 

Zuidzijde Wycker Brugstraat 

Vanaf maandag 12 april start aannemer Voskuilen ter hoogte van de kruising 

Wyckerbrugstraat/Rechtstraat en werkt aaneengesloten door tot aan de Wilhelminasingel om 

vervolgens via de noordzijde terug te keren naar de Lage Barakken. Doel is om voordat de terrassen 

weer opengesteld worden (nu gepland voor 20 april) zoveel mogelijk werk te verrichten bij 

ondernemers die een terras hebben en op locaties waar verkeersstromen hinder ondervinden als 

gevolg van de geldende Corona-maatregelen. 

 

Planning op de kaart 

In de bijlage treft u een kaart aan met de aangepaste planning voor de Wycker Brugstraat en 

aanpalende straten. 

 

Tijdelijk dichtstraten kopgaten 

Om ervoor te zorgen dat bewoners en bezoekers minimale hinder ondervinden van de 

werkzaamheden, worden kopgaten telkens tijdelijk dichtgestraat.  

 

Planning blijft onder voorbehoud 

Ook voor deze aangepaste planning geldt dat deze onder voorbehoud is. Aannemer Voskuilen is 

steeds afhankelijk van het weer en eventuele obstakels in de ondergrond. 
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Corona-maatregelen 

Ook wij dienen rekening te houden met de actuele corona maatregelen. Wij stemmen deze af met de 

gemeente Maastricht, zodat we voldoen aan de landelijke richtlijnen om verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan.  

 

Contactpersoon Enexis  

Zowel Enexis als aannemer Voskuilen zullen er alles aan doen om hinder tot een minimum te 

beperken. Ook in de nieuwe planning is dubbelparkeren en het gebruik van radio’s met harde muziek 

niet toegestaan. Maar hinder kunnen we ook nu niet uitsluiten. Heeft u nog vragen? Of wilt u nog een 

aandachtspunt doorgeven aan Enexis Netbeheer? Neem dan contact op met Bas Houtermans via 

bas.houtermans@enexis.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

Saskia Claessen 

Enexis Netbeheer B.V 
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