
Informacja prasowa 
 
Obszar przygraniczny Venlo przy drodze A67 zostanie tej jesieni całkowicie zamknięty 
w związku z robotami drogowym 
 
Holenderski Departament Robót Publicznych dokona całkowitej przebudowy terenu 
przygranicznego (parkingów) wzdłuż dróg A67 – E34 (z Niemiec w kierunku Holandii). 
Prace będą prowadzone w okresie od 1 września do 2 grudnia 2009 roku. Przestrzeń 
zostanie zorganizowana w bardziej przejrzysty sposób. Lepsze oświetlenie i system 
monitoringu sprawią, że teren ten stanie się znacznie bezpieczniejszy. Nawierzchnia dróg 
w obrębie terenu przygranicznego zostanie pokryta nową warstwą asfaltu. W czasie 
prowadzenia robót teren będzie całkowicie zamknięty. Bezpieczny i atrakcyjny teren 
przygraniczny musi być wizytówką Holandii oraz okręgu Venlo będącego niezwykle 
ważnym punktem komunikacyjnym.  

 
Aby czas trwania robót i wynikające z nich niedogodności ograniczyć do minimum, podjęto 
decyzję o całkowitym zamknięciu terenu przygranicznego. Oznacza to, że ruch ciężarowy oraz 
ruch pozostałych pojazdów na terenie przygranicznym zostanie w tym czasie wstrzymany, 
a parkowanie będzie musiało odbywać się w innych miejscach. Niemożliwy będzie również 
zakup Eurowiniet oraz dokonywanie zgłoszeń celnych towarów. Plan przebudowy terenu 
przygranicznego powstał przy współpracy z gminą Venlo oraz władzami Limburgii i został 
uzgodniony z organizacjami branżowymi EVO, zrzeszeniem przewoźników Transport en 
Logistiek Nederland (TLN), organizacją Les Routiers Européens, ale również z Policją 
Królestwa Niderlandów (KLPD), żandarmerią wojskową (Marechaussee) oraz partnerami z 
Niemiec.   
 
Zamknięcie terenu przygranicznego będzie stwarzać niedogodności dla ruchu ciężarowego. 
W związku z prowadzonymi pracami firmy transportowe powinny wziąć pod uwagę wyznaczenie 
tras omijających teren przygraniczny.  
 
Alternatywy 
Organizacje zaangażowane w przedsięwzięcie dokonały w ciągu ostatnich miesięcy rozeznania 
w związku z alternatywnymi miejscami parkingowymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, który 
ma zostać poddany przebudowie. To tymczasowe rozwiązanie powinno zapewnić miejsca 
parkingowe dla około 100 samochodów. Prace mające na celu znalezienie odpowiedniego 
miejsca trwają w dalszym ciągu. Jeśli pomimo wysiłku włożonego w poszukiwania, nie uda się 
znaleźć alternatywnego rozwiązania, przebudowa zostanie przeprowadzona bez względu na 
ten fakt. Strony zaangażowane w modernizację terenu nie planują dalszego przesuwania 
terminu rozpoczęcia prac. Tak czy inaczej wprowadzone zostaną dodatkowe środki 
porządkowe oraz rozwiązania dotyczące ruchu drogowego. Zostanie przeprowadzona akcja 
informacyjna na szeroką skale, która umożliwi kierowcom przygotowanie się w związku z 
wprowadzonymi zmianami. Pod koniec wiosny przekażemy Państwu więcej informacji. 
 

Okres zamknięcia terenu przygranicznego Venlo 
Od wtorku 1 września do środy 2 grudnia 2009 roku 
00314653380434 Duits + Engels + Nederlands fuhr 
Schwertransport  
 
Informacje 
Pod koniec czerwca będziemy mogli przekazać Państwu więcej informacji. W 24. tygodniu 
kierowcy odwiedzający teren przygraniczny zostaną poinformowani o zmianach za 
pośrednictwem ulotek i plakatów. Wiadomości na temat prowadzonych prac oraz zamknięcia 
terenu przygranicznego można znaleźć na stronie www.rijkswaterstaat/A67. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt z ogólnokrajową linią informacyjną Holenderskiego Departamentu ds. Robót 
Publicznych i Gospodarki Wodnej pod numerem telefonu 0800-8002 (połączenie bezpłatne). 

 


