14-15-16 juni 2019

BELANGRIJKE INFORMATIE!
Beste bewoners en ondernemers,
In het weekend van 14-15-16 juni is Heerlen wederom gast-stad van Hago Limburgs Mooiste (HLM).
Net als afgelopen jaren is het Burgemeester van Grunsvenplein de start- en finishlocatie van deze
28ste editie van het Fietsevenement en de 2e editie van het hardloopevenement, de Obvion RUN.
Op zaterdag 15 juni starten vanaf 07.00 uur 15.000 fietsrecreanten voor één van de toertochten,
maar op vrijdag 14 juni vinden er ook al activiteiten plaats op het Burgemeester van Grunsvenplein.
Op zondag 16 juni vindt de Obvion RUN plaats, met voor de 5 en 10km dezelfde start- en
finishlocatie als de fietsers op de zaterdag. De halve marathon start vanaf het Burgemeester de
Hesselleplein en finisht op het Burgemeester van Grunsvenplein.
Dit heeft gevolgen voor de verkeerssituatie rondom de pleinen en de aangrenzende straten. Hier
volgt de situatie per straat en omgeving die voor u van belang is:

Geerstraat:

Het rechterdeel van de Geerstraat, grenzend aan het Burgermeester van Grunsvenplein, vanaf de
Schakelweg tot aan kruispunt met de Valkenburgerweg is van maandag 10 juni 07:00 uur t/m
maandag 17 juni 20:00 uur afgesloten voor al het verkeer*. De Laanderstraat blijft bereikbaar voor
bestemmingsverkeer.
Het linkerdeel van de Geerstraat vanaf Valkenburgerweg/Geleenstraat tot aan Schinkelstraat
(centrumzijde) is op zaterdag 15 juni vanaf 06:30 tot 23:00 uur en op zondag 16 juni vanaf 10:00 tot
17:00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Geleenstraat:

Geleenstraat blijft op zaterdag 15 juni bereikbaar. Op zondag 16 juni van 10:00 tot 14:00 uur is het
kruispunt Valkenburgerweg-Geerstraat-Kruisstraat (tot aan rotonde) volledig afgesloten. De
Geleenstraat is dan niet bereikbaar.

De Valkenburgerweg vanaf Geerstraat tot aan de Euterpelaan:

Het deel Valkenburgerweg vanaf het centrum tot aan de parkeergarage Nassaustate wordt vrijdag 14
juni vanaf 06:00 uur t/m zondag 16 juni 19:00 afgesloten voor al het verkeer*. Tijdens deze
afsluiting geldt ook een algeheel parkeerverbod. De parkeergarage van de Nassaustate blijft
bereikbaar via de Euterpelaan/Valkenburgerweg. De parkeergarage van Castellum Herle is op
zaterdag 15 juni vanaf 06:00 tot 21:00 uur en zondag 16 juni van 10:30 tot 15:30 uur niet
bereikbaar. Voor de bewoners is alternatieve parkeerplaats geregeld, zie hieronder.

De Valkenburgerweg vanaf de Euterpelaan tot aan Nieuw Eyckholt:

De linker weghelft van de Valkenburgerweg, gezien vanaf het centrum, vanaf de Euterpelaan tot aan
Welterhuisje wordt op zaterdag 15 juni 06:00 tot 21:00 uur en zondag 16 juni 10:30 tot 17:00 uur
afgesloten voor al het verkeer*. Aan deze kant van de weg geldt gedurende deze periode ook een
algeheel parkeerverbod. Ook zullen de bewoners met een oprit niet in of uit kunnen rijden. De
rechter weghelft vanaf de Euterpelaan tot aan Nieuw Eyckholt blijft toegankelijk voor
eenrichtingverkeer richting Nieuw Eyckholt. Zie hieronder de alternatieve parkeermogelijkheden.

*) uitgezonderd deelnemers en organisatie van Hago Limburgs Mooiste

Laatste gedeelte Valkenburgerweg tot en met de fietstunnel:

Het verbindingsstuk Valkenburgerweg richting de fietstunnel zal op zaterdag 15 juni van 06:00 tot
21:00 uur en zondag 16 juni van 13:30 tot 17:00 uur volledig afgesloten zijn voor al het verkeer*.
Hier geldt gedurende deze afsluiting een algeheel parkeerverbod. Ook zullen de bewoners met een
oprit niet in of uit kunnen rijden. Zie hieronder de alternatieve parkeermogelijkheden. De fietstunnel
is gedurende genoemde periode voor alle fietsverkeer afgesloten*.

Burgemeester de Hesselleplein en omgeving

Het gehele plein, inclusief de Schoolstraat, Smedestraat (tussen Hesselleplein en Hamerstraat) en
Coriovallumstraat (vanaf Ververstraat) zijn op zondag 16 juni vanaf 09:00 tot 14:00 uur volledig
afgesloten voor verkeer. Er geldt een parkeerverbod op de parkeerplaatsen aan het Burgemeester de
Hesselleplein gelegen voor het pand van Obvion. Bewoners kunnen gedurende dit tijdstip niet
wegrijden of aanrijden. Het gedeelte Coriovallumstraat richting rotonde zal tussen 10:00 en 13:00
uur afgesloten zijn. Bewoners kunnen gedurende dit tijdstip niet wegrijden of aanrijden.

Alternatieve parkeermogelijkheden:

In samenwerking met de gemeente Heerlen zijn alternatieve parkeergelegenheden gecreëerd, voor
vergunninghouders en bewoners met een eigen oprit aan de Geerstraat en Valkenburgerweg.
Op vertoon van uw vergunning of een bewonerskaart van HLM kunt u uw auto parkeren op:
•
•
•
•
•

Vergunning sector Het Burgemeester Hesselleplein (behalve op zondag 16 juni tussen 09:00
en 14:00 uur)
(Vergunning sector) Pijnsweg
Vergunning sector Sintermeertens Höfke
Vergunning sector Gelein
Parkeerterrein ’t Loon Apollolaan (achterzijde ’t Loon)

Zorg dat uw vergunning of bewonerskaart duidelijk zichtbaar op het dashboard van uw auto ligt!

Omleidingen Arriva

Indien gewenst kunnen wij u de omleidingen van de busroutes doen toekomen. U kunt dit aanvragen
via info@limburgsmooiste.nl.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking. Samen met u willen wij er weer een
onvergetelijk evenement van maken. Mocht u n.a.v. deze brief nog vragen en/of opmerkingen
hebben, zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer 045-5410106. Ook in aanloop naar én tijdens het
evenement zijn we op dit nummer bereikbaar. Ook via e-mail info@limburgsmooiste.nl kunt u ons
bereiken.
Met sportieve groet,
Jesse Linssen, directeur
Hago Limburgs Mooiste
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