
Híradás 
 
Ez év őszén felújítás miatt teljes lezárás az A67-es út menti, venloi határátkelőhelyen 
 
A Holland Vízi- és Közutakat Felügyelő Hivatal (Rijkswaterstaat) az A67-E34-es út mentén 
(Németországban, Hollandia irányában) fekvő venloi határátkelőhelyet (parkolót) teljes 
körűen újjáépíti. A munkálatok 2009. szeptember 1-jétől december 2-ig tartanak. A terület 
felosztása biztonságosabbá és átláthatóbbá válik. A jobb megvilágítás és kamerás 
megfigyelőrendszer révén hamarosan növekszik az átkelőhely biztonsága. A terület új 
aszfaltburkolatot is kap. A munkálatok alatt az átkelőhely teljes lezárásra kerül. A 
biztonságos és tetszetős határátkelőhelynek a logisztikai kapcsolódási pontként működő 
Hollandia és Venlo „névjegykártyájává” kell válnia.  

 
Az átépítési és forgalomkorlátozási időszak minimalizálása érdekében a határátkelőhely teljes 
lezárásra kerül a munkálatok idejére. Tehát az átkelőt a lezárás alatt a teher- és egyéb 
forgalomban résztvevők nem vehetik igénybe, s máshol kell parkolniuk. Az euromatricák 
árusítása és a vámáru-ügyintézés is szünetel az átkelőhelyen. A határátkelő terveinek 
kidolgozása venlo önkormányzatával és Limburg tartománnyal való szoros együttműködésben, 
illetve a logisztikai ágazat tagjaival, az EVO-val, a Transport en Logistiek Nederland-dal (TLN), 
a Les Routiers Européens szervezetével egyeztetve valósult meg, de együttműködtünk a 
KLPD-vel, a Marechaussee-vel és más, német partnerekkel is.  
 
A lezárás idején a teherforgalomban fennakadásokkal kell számolni. A szállítmányozók az 
útvonal tervezésénél figyelembe vehetik a lezárást a határátkelő elkerülésével. 
 
Alternatív lehetőség 
Az érintett hatóságok az elmúlt hónapokban széleskörű vizsgálatot folytattak annak érdekében, 
hogy az átépíteni kívánt határátkelő közvetlen közelében alternatív parkolási lehetőséget 
találjanak. Ennek az ideiglenes területnek körülbelül 100 parkolóhely számára kell elegendőnek 
lennie. A lehetőségek feltérképezése jelenleg is teljes gőzzel folyik. Az átépítési munkálatok 
annak ellenére megkezdődnek, hogy a megfeszített keresés sem hozott eredményt az 
alternatíva megtalálásában. Az érintett hatóságok nem tartják kívánatosnak a további 
halasztást. A körülmények ellenére mindenképpen kiegészítő közlekedési szabályok, valamint 
rendfenntartó intézkedések lépnek életbe. A széleskörű tájékoztatásnak köszönhetően a 
közlekedők fel tudnak készülni a változásokra. Nyár előtt további információval szolgálunk.  
 
A venloi határátkelőhely lezárásának adatai 

2009. szeptember 1., kedd és december 2., szerda között. 
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Információ 
Június végén több információ várható. A 24. héten a határátkelőre vagy környékére érkezőket 
posztereken és szórólapokon tájékoztatjuk a munkálatokról. A munkálatokról és a 
határátkelőhely lezárásról a következő weboldalon tájékozódhat: www.rijkswaterstaat/A67.  

Kérdéseivel a Rijkswaterstaat ingyen hívható országos 
telefonos szolgálatához fordulhat: 0800-8002. 


