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Beste heer/mevrouw,
Binnenkort start KWS Infra Eindhoven met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de provinciale weg
N271 in Well en Wellerlooi, in opdracht van Van de Kreeke voor de Provincie Limburg. Op het gehele
traject worden twee lagen asfalt vervangen. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en volledig
mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een toelichting op
onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.
Planning
De werkzaamheden aan de N271 worden in 1 weekend uitgevoerd om de hinder voor de omgeving
zoveel als mogelijk te beperken.
De werkzaamheden starten op vrijdagavond 2 september 19:00 uur en duren tot maandagochtend 5
september 06:00 uur, mits er geen hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden. Mochten
wij hinder onder vinden door de weersomstandigheden worden de werkzaamheden verplaatst naar het
reserve weekend.
Bij slechte weersomstandigheden in dit weekend kan het voorkomen dat de uitvoering van de
werkzaamheden uitloopt. In het slechtste geval zijn wij genoodzaakt om de werkzaamheden vroegtijdig
te annuleren. De werkzaamheden worden dan in het reserveweekend uitgevoerd op vrijdag 9 september
2022, vanaf 19:00 uur t/m maandag 12
september 2022 06:00 uur.
Uiteraard proberen we de overlast voor u
zoveel mogelijk te beperken. Daarom voeren
wij de werkzaamheden in een zo kort
mogelijke periode uit. Gedurende de
nachts geluidsoverlast ontstaat, ook dit
proberen wij tot een minimum te beperken
door zoveel mogelijk werkzaamheden
overdag uit te voeren. Echter is het door de

hoeveelheid werk ontkomen wij er niet
aan om werkzaamheden ook in de nacht
uit te voeren.
Op de afbeelding hiernaast is het
betreffende werkvak ter verduidelijking
weergegeven (zie rode lijn). de afsluiting

Grotestraat/Geyselberg vanaf het dorp Well tot aan de N271 in het paars weergegeven..

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de N271 tussen de Rotonde Well en de Kruisstraat afgesloten voor
verkeer behoudens fietsers en bromfietsers. Het doorgaande verkeer wordt grootschalig omgeleid via
de N271-A67-A73-N270-N271. deze omleiding is uiteraard middels bewegwijzering aangegeven, zie
ook onderstaande afbeelding. de Grotestraat/Geyselberg vanaf het dorp Well tot aan de N271 is in

deze periode afgelsloten voor alle verkeer.
Het afgesloten werkvak en afsluiting is weergegeven in het rood, de blauwe lijn betreft de
omleidingsroute.

Bedrijven en percelen aan dit werkvak (rood weergegeven op de tekening hierboven) houden we
doorlopend zo goed mogelijk bereikbaar via de fietspaden langs de weg. Wij verzoeken u om hierbij
de aanwijzingen van onze routeborden en verkeersregelaars op te volgen.
Verdere informatie
Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons
opnemen via: onderhoudlimburg@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met 06-50226375.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groeten,
Het projectteam van KWS Infra Eindhoven

