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Werkzaamheden brug Berg  
In de afgelopen vakantieperiode is het betonnen brugdek gesloopt en verwijderd van de stalen 
hoofdconstructie. Hierdoor kan de aannemer nu de geplande vervolgwerkzaamheden aan deze 
stalen constructie uitvoeren.  
 
In de komende zes tot acht weken worden er staalverstevigingen in de brug aangebracht. Deze 
zijn nodig voor het ‘ophangen’ van de fietspaden aan weerszijden van de brug. De intensiteit van 
het bouwverkeer, voor de aan- en afvoer van materialen en materieel, verandert tijdens deze 
werkzaamheden nauwelijks.    
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al aangegeven dat de sloop van het brugdek voor overlast 
zou kunnen zorgen. Hoewel de geluidsproductie van de sloopwerkzaamheden aan de normen 
voldeed, zijn er toch een paar klachten gekomen uit de omgeving. De aannemer heeft daarop 
extra aanpassingen gedaan om de geluidsproductie nog verder in te perken.  
 
 
Plakstraat-Raadhuisstraat en nieuwe inrichting Kerkstraat-Julianastraat 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de gewijzigde verkeersstromen als 
gevolg van de afsluiting van de brug. En over de aanvullende maatregelen die wij wilden gaan 
nemen om de hierdoor veroorzaakte overlast te verminderen. 
 
In het nieuwe gedeelte van de Julianastraat  veroorzaakte de tijdelijke toename van de 
verkeersdrukte, vooral in de spits, soms ongewenste situaties. Zoals het passeren via de 
trottoirs. Om dit te voorkomen zijn er op diverse plekken tijdelijke paaltjes op het trottoir 
geplaatst. Hier kan het autoverkeer nu niet meer over het trottoir rijden.  
 
Als er nog altijd plekken zijn waar frequent over het trottoir wordt gereden, kunt u dit melden bij 
de gemeente. Wij zullen dan beoordelen of deze plek ook geschikt is voor het plaatsen van een 
tijdelijk paaltje zodat dit ongewenste verkeersgedrag voorkomen kan worden.  
 
Het is overigens volgens het Reglement Verkeertekens en Verkeersregels (RVV) niet toegestaan 
om over het trottoir te rijden met de fiets of auto. U riskeert hiermee een boete. 
 
In de Raadhuisstraat was sprake van te hoge snelheden. Op dit traject zijn tijdelijk kunststof 
drempels geplaatst om de gemiddelde snelheid te verlagen. Deze drempels verwijderen wij weer 
in 2017, als de reconstructie van het betreffende wegvak start. 
 
Rectificatie: in de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat er in de Raadhuisstraat sprake is van een 
toename van het aantal verkeersdeelnemers met ca. 2000 (ongeveer 80%). Dit moet zijn: een 
toename van ca. 3000 verkeersdeelnemers (ongeveer 120%). 
 
 
 



Omleiding fietsverkeer schooljeugd. 
Zoals u misschien al heeft gezien is de fietsomleiding voor de kinderen van en naar de 
basisschool verwijderd. Dit is in overleg met de school gebeurd. De schoolkinderen worden 
tijdens de verkeerslessen op school gewezen op de verkeerssituatie en op de veiligste routes 
van school naar huis.  
 
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de brug? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl , 
www.vananaarbeter.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 
(gratis). 
 
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen: telefoonnummer 
046-4359393.  
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