
Haber 
 
Venlo A67 sınır inşaat alanı, yenilenme dolayısıyla bu sonbahar tamamen kapalı  
 
Rijkswaterstaat, A67 – E34 üzerinde bulunan, Almanya - Hollanda yönündeki Venlo sınır 
inşaat alanını (burada bulunan park yerini) baştan aşağı yeniden düzenleyecek. 
Çalışmalar, 1 Eylül 2009 ile 2 Aralık 2009 arasında gerçekleşecek. Alan daha güvenli ve 
daha derli toplu bir şekilde bölümlere ayrılacak. İnşaat alanı, ışıklandırmanın daha iyi hale 
getirilmesi ve kameralı güvenlik sayesinde yakında, daha güvenli bir hale gelecek. Ayrıca 
alana, yeni bir asfalt katı çekilecek. Çalışmalar sırasında inşaat alanı tamamen kapalıdır. 
Güvenli ve cazip bir sınır inşaat alanı, Hollanda’nın ve lojistik açıdan gündemde olan bir 
nokta olarak Venlo’nun kartviziti haline gelmeli.  
 
Sınır inşaat alanı, inşaatın yapıldığı ve çevreye sıkıntı verildiği dönemi mümkün olduğu kadar 
kısa tutabilmek için, çalışmalar sırasında tamamen kapalıdır. Yani, yük taşıtları ve diğer araçlar, 
kapalı olduğu süre boyunca inşaat alanını kullanamayacak ve park etmek için başka bir yer 
bulmak zorunda olacaktır. Bu dönem içinde sınır inşaat alanı, Euro-Vignet (vinyet pulu) satın 
alma ve gümrükten mal çekme işlemlerine de kapalı olacaktır. Sınır inşaat alanının proje 
geliştirimi, Venlo belediyesi ve Limburg il idaresi ile yakın işbirliği halinde gerçekleştirilmiş ve 
lojistik mesleki birlikler olan EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) ve Les Routiers 
Européens’in yanı sıra KLPD, Hollanda Askeri Polis Teşkilatı (Marechaussee) ve Alman 
ortaklarla da eşgüdüm sağlanmıştır.   
 
Yük trafiği, sınır inşaat alanının kapalı oluşundan olumsuz yönde etkilenecektir. Nakliye 
firmaları, alanın kapalı oluşunu hesaba katarak, güzergâh planlarına sınır inşaat alanını 
katmaktan kaçınabilirler.  
 
Alternatif 
Geçtiğimiz aylarda, ilgili hükümetler tarafından, yenilenecek olan inşaat alanının yakın 
çevresinde, geniş kapsamlı alternatif park yeri araştırması yapıldı. Bu geçici lokasyon, yaklaşık 
100 adet park yerine sahip olmalı. Alternatifler için yapılan araştırma, tüm hızıyla devam 
etmektedir. Bu çabalara rağmen bir alternatif bulunamasa dahi, yenileme inşaatına devam 
edilecektir. İlgili hükümetler, daha fazla ertelemeye gidilmesini istememektedir. Her halükârda, 
ek trafik önlemlerinin yanı sıra, idame araçları devreye sokulacaktır. Yolu kullananların hazırlıklı 
olmalarını sağlamak üzere iletişimden geniş ölçüde faydalanılacaktır. Daha detaylı bilgi, yaz 
başlamadan önce verilecektir. 
 

Venlo inşaat alanının kapalı olduğu tarihler 
1 Eylül Salı’dan 2 Aralık 2009 Çarşamba’ya kadar kapalıdır.  
00314653380434 Duits + Engels + Nederlands 
Schwertransport – Heavy Haulage 
Bilgi için 
Haziran ayı sonunda daha fazla bilgi verilecektir. 24. Haftada, afiş ve el ilanları aracılığıyla, sınır 
inşaat alanının ve çevresinin ziyaretçilerine, çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Çalışmalar 

hakkında ve inşaat alanının kapalı oluşu ile ilgili bilgiyi www.rijkswaterstaat/A67 adresinde 
bulabilirsiniz. Sorunlarınızı Rijkswaterstaat’ın 0800-8002 
numaralı bilgi hattına (ücretsiz) yöneltebilirsiniz.  
 

 
 

 


