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Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 
Werkzaamheden Kerkstraat en Julianastraat 
 
De werkzaamheden in de Julianastraat verlopen voorspoedig. Volgende week verwachten wij de 
straat te kunnen asfalteren. Ook zullen we volgende week starten met de werkzaamheden aan 
de parkeerplaatsen rondom de sporthal. 
 
Tijdens de asfalteringswerkzaamheden kan een aantal bewoners van de Julianastraat 
(huisnummers 18 tot en met 50) en Kerkstraat (huisnummers 2 tot en met 6) tussen 7.00 en 
18.00 uur niet met de auto van of naar hun huis komen. De betrokken bewoners ontvangen 
hierover een aparte brief met verdere instructies. Wij verzoeken u om gevolg te geven aan deze 
instructies, opdat de werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk en veilig kunnen verlopen. In de 
week na de asfalteringswerkzaamheden zullen we de weg weer openstellen voor verkeer en de 
omleidingsroutes verwijderen.  
 

 
 
 
Openbaar vervoer, de dorpsbus  
De Stichting Dorpsdagvoorziening Meers heeft afgelopen week samen met zestien vrijwillige 
chauffeurs de Dorpsbus Berg aan de Maas opgestart. De eerste resultaten zijn positief. 
In de eerste week hebben zestien inwoners van Berg aan de Maas en Oud-Urmond gebruik 
gemaakt van de lijndienstvoorziening die rijdt van 06.45 tot 09.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur. 
Deze lijndienst rijdt via het Beatrixplein naar de Rozenhoek, Julianastraat, Raadhuisstraat en ten 
slotte naar de Heirstraat in Oud-Urmond waar de aansluiting op het openbaar vervoer 



plaatsvindt. Vervolgens rijdt de lijndienst via de omgekeerde route terug naar het Beatrixplein in 
Berg aan de Maas. Deze vorm van vervoer is geheel gratis voor alle inwoners van Berg aan de 
Maas, Nattenhoven en Urmond, dus voor jong en oud. 
 
Tussen 09.00 en 17.00 uur rijdt de Dorpsbus Berg aan de Maas evenals de Wensauto Meers als 
van deur tot deur vervoer. U kunt ritten tussen 09.00 en 12.00 uur telefonisch reserveren: via 06- 
24854905 (Dorpsbus Berg) of 06 – 28447614 (wensauto Meers). Vorige week hebben twaalf 
inwoners van Berg en Urmond gebruik gemaakt van dit van deur tot deur vervoer. 
 
VACATURE PLANNER (vrijwilliger) 
Zowel voor Berg aan de Maas als voor Meers zijn wij nog op zoek naar een planner voor de 
ritten. Kandidaat-vrijwilligers kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator: 
Peter Lambrichts, tel 06-15853370 of via de mail: peter.lambrichts@tele2.nl 
 
Rijd ook eens mee met de Dorpsbus Berg aan de Maas of de wensauto Meers! 
 
Werkzaamheden brug Berg   
Met het afronden van de eerste fase van de reconstructie Kerkstraat-Julianastraat-
Raadhuisstraat-Plakstraat, komt het moment dichterbij dat de werkzaamheden aan de brug in 
Berg aan de Maas gaan beginnen. Rijkswaterstaat start dan met de realisatie van de twee 
fietspaden en het versterken en renoveren van de brug. De werkzaamheden duren ruim een 
jaar. Vanaf maandag 30 mei wordt de brug in Berg afgesloten voor al het verkeer. Vanwege de 
veiligheid is het onmogelijk om de brug te gebruiken tijdens de renovatie.  
 
In de eerste weken vanaf 30 mei worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

·         het inrichten en afzetten van de bouwplaats; 
·         het verwijderen van de tijdelijke verkeerslichten en barriers; 
·         het verleggen van de kabels en leidingen aan en in de brug; 
·         het verstevigen van de boogconstructie; 
·         het monteren van een dak(steiger)constructie in de boog van de brug; 
·         het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van het opvijzelen; 
·         het opvijzelen van de brug (langzaam omhoog brengen). 

In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider stil staan bij de renovatiewerkzaamheden aan 
de brug en hun impact op de omgeving. 

Contactgegevens 
Eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden in de Julianastraat en de parkeerplaatsen 
naast sporthal Overmunthe is de opzichter van de gemeente: de heer Rens Joris. Hij is te 
bereiken via telefoonnummer 06-11 04 68 38 of e-mail: viaadviesbv@kpnmail.nl. 
Indien de heer Joris niet bereikbaar is, kunt u ook de directievoerder van de gemeente 
bellen. Dit is de heer Jose de Leon, bereikbaar via telefoonnummer 06-18 84 35 34 of e-
mail: j.deleon@rainfra.nl. 
 
Beide heren zijn tot 1 juni 2016 elke donderdag tussen 9 en 10 uur te bezoeken in het 
voormalige café aan de Julianastraat 29. Ze maken gebruik van deze locatie als alternatief 
voor een traditionele bouwkeet. U kunt hier terecht voor een persoonlijk gesprek en met al u 
vragen, aandachtspunten en klachten. 
 
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: telefoonnummer 
046-4359393. 
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