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Een bereikbare gemeente.
Projecten Berg aan de Maas - Urmond

Nieuwsbrief
Beste inwoner,
Via deze extra nieuwsbrief informeren wij, de projectteams, u
over een aantal specifieke zaken binnen de projecten
‘Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost’ en ‘Reconstructie
Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat’.

Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat,
Julianastraat
Overlast wielrenners Raadhuisstraat
De omgeving ervaart momenteel behoorlijke overlast van
wielrenners die als gevolg van het afsluiten van de weg over de
loopstroken fietsen. Dit is volgens de wegenverkeerswet
uiteraard verboden.
Ondanks dit verbod wordt er in de praktijk veelvuldig over de
loopstroken gefietst. De gemeente Stein heeft daarom extra
maatregelen genomen: er is een fietsomleidingsroute over het
jaagpad langs het kanaal aangegeven.
Hiermee bieden wij de fietser een alternatief. De keuze is: óf
afstappen en met de fiets aan de hand over de loopstroken
lopen óf fietsend de omleiding volgen!
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Daarnaast heeft de gemeente Stein de BOA (handhaver)
gevraagd om regelmatig te controleren op fietsers die over het
trottoir fietsen.
Om de wielrenners tegen te houden en te wijzen op de
omleidingsroute schakelt de gemeente Stein komende
weekenden verkeersregelaars in.
De omleidingsroute:
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Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost
De planning op de middellange termijn
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de
planning op enkele punten behoorlijk bijgesteld. Dit is het gevolg
van een landelijk probleem. De bouwsector kampt namelijk met
een groot personeelstekort. Ook de aannemer van dit project
heeft té weinig mensen. Als gevolg hiervan is de planning
bijgesteld. In een aantal straten beginnen we pas later deze
zomer met de uitvoering.
De nieuwe planning ziet er als volgt uit:
Straatnaam
Ruys de Beerenbroucklaan
Deklaag

Henri Hermansstraat
Laatste deel deklaag

Dr. Poelsstraat

Reparatie vak asfalt
Deklaag

Dr. Nolensstraat
Hoofdriool
Huisaansluitingen
Eerste lagen asfalt
Trottoirs
Deklaag

Sint Franciscusstraat
Deklaag

Thorbeckestraat
Deklaag

Dr. Kuyperstraat
Deklaag

Churchillstraat
Trottoirs
Deklaag

Roosenveltstraat
Deklaag

Graetheidelaan Oost
Trottoirs
Parkeervakken
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Start

Gereed
15 juni 2018
week 29
14/15 juni
week 29
week 25
week 26
week 27
week 27
week 29
15 juni 2018
15 juni 2018
15 juni 2018
week 24
week 29
15 juni 2018
Week 24
Week 25

Deklaag

Week 29

Graetheidelaan West

Week 23
Week 24
Week 27
Week 27
Week 29

Hoofdriool
Huisaansluitingen
Eerste lagen asfalt
Trottoirs
Deklaag

Sint Anthoniusplein
Kruising Mauritslaan
Plein

Na de bouwvak

n.t.b.

Straatwerk

-

15 juni 2018

Kruisstraat
Kapelweg
Pastoor Losenstraat
Pastoor vd Heijdenstraat
Groenaanplant
Rioolrenovatie

Na de bouwvak
Na de bouwvak
Na de bouwvak
Na de bouwvak
Najaar 2018
Na de bouwvak

n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

n.t.b. = nog te bepalen.

Een toelichting op bovenstaande tabel:
1. In de week dat de trottoirs naar verwachting klaar zijn, zijn
ook de loopstroken weer toegankelijk. Tijdens de
werkzaamheden zijn de loopstroken bereikbaar via óf de
oude bestrating óf loopschotten.
2. In de week dat de deklaag naar verwachting klaar is, wordt
de weg volledig toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Tijdens de werkzaamheden aan de deklaag is de straat
tijdelijk niet bereikbaar. De betreffende buurtbewoners
krijgen hierover tijdig informatie via een bewonersbrief. Wij
vragen u vriendelijk uw medewerking te verlenen aan de
instructies die in deze brief staan.
3. Vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer zijn de
werkzaamheden in de straten Pastoor Losenstraat, Pastoor
van der Heijdenstraat, Kruisstraat, Kapelweg, Sint
Anthoniusplein en de kruising met de Mauritslaan
uitgesteld tot na de bouwvak van 2018. De exacte planning
van deze werkzaamheden wordt in de komende weken
uitgewerkt. Zodra deze bekend is, informeren wij u
hierover.
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Daarnaast krijgen wij veel vragen over de planning van de
werkzaamheden op de particuliere terreinen. Gezien de
capaciteitsproblemen hebben de werkzaamheden op
gemeentelijk terrein op dit moment prioriteit. We willen de
toegankelijkheid en rust in de wijk zo snel mogelijk herstellen.
Op dit moment zijn wij bezig de werkzaamheden op de
particuliere terreinen te plannen. Omwonenden krijgen in de
komende weken meer informatie over deze planning.

Contactinformatie
Hebt u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u contact
opnemen met de toezichthouder van het betreffende project.
Voor het project Gebiedsgerichte aanpak Urmond Oost is dat Rik
Kisters. Tijdens kantooruren kunt u bij hem terecht via het emailadres urmond@ploegam.nl of via het telefoonnummer 0615462825.
Bij calamiteiten rond dit project kunt u ook telefonisch contact
opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (0615336982) of met de gemeente Stein (046-43 59 393).
Op maandagmiddag tussen 15.30h en 16.30h bent u welkom
tijdens het inloopuur in de directiekeet aan het Sint
Anthoniusplein 2.
Voor het project Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat en
Julianastraat kunt u tijdens kantooruren terecht bij
toezichthouder Rens Joris: via het emailadres
viaadvies@kpnmail.nl of via telefoonnummer 06- 11046838.
Bij calamiteiten rond dit project kunt u telefonisch contact
opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (0683332483) of met de gemeente Stein (046-43 59 393).
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente
Stein bellen: telefoonnummer 046-4359393.
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Meer informatie over de genoemde werkzaamheden
vindt u op www.werkenaanurmond.nl en op
www.gemeentestein.nl.
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