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Holtum, 6 juli 2017 
 

 
Betreft: Start werkzaamheden driehoek Illikhoven 
 
 
Geachte mevrouw, meneer,  
 
Maandag 10 juli a.s. starten de werkzaamheden rond de zogenaamde driehoek 
in Illikhoven met de aanleg van een verkeersdrempel bij de zuidelijke entree 
van het dorp. Dat betekent dat de weg Illikhoven, vanaf de driehoek, die dag in 
zuidelijk richting is afgesloten voor autoverkeer. 
 
Dinsdag 11 juli wordt bij de noordelijke entree een tweede verkeersdrempel 
aangelegd. Die dag is de noordelijke ontsluitingsroute, komende vanaf de  
Ruitersbaan ter hoogte van Illikhoven 54, afgesloten voor autoverkeer.  
 
Vrijdag 14 juli begint de aanleg van de nieuwe bestrating rond de driehoek aan 
de zijde van ’t Maashuuske. De huidige verharding (asfalt en klinkers) wordt 
verwijderd en vervangen door een klinkerbestrating. Ook komen er tegenover  
‘t Maashuuske twee parkeerplaatsen voor mensen met een lichamelijke  
beperking. Die werkzaamheden nemen ongeveer drie weken in beslag. In die 
periode wordt ook de sloot in de driehoek aangepast. 
 
De uitvoering gaat na de vakantie op maandag 21 augustus verder met het 
aanbrengen van nieuwe klinkerbestrating aan de oostelijke zijde van de  
driehoek. Ook dat weggedeelte wordt dan tijdelijk voor het autoverkeer  
afgesloten.  
 
De planning is erop gericht dat de werkzaamheden vrijdag 8 september  
afgerond zijn (zie ook de situatietekening op pagina 2 van deze brief). 
 
De nieuwe aankleding en inrichting van de driehoek, met onder meer een  
pleintje en een zithoekje, is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Echt-
Susteren en Consortium Grensmaas. De uitvoering is in handen van de firma 
Brouwers Infra-ontwikkeling en Management uit Weert / Roermond. 
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Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen 
met uitvoerder René Schreurs van de firma Brouwers (06-24277502), of met 
Francois Verhoeven, projectleider van Consortium Grensmaas (06-29439556). 
U kunt ons tijdens kantooruren ook bereiken op het gratis telefoonnummer  
0800-62277777 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
 
Kees van der Veeken 
Directeur  
 

 


