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Nieuwsbrief 15 
18 april 2017 

 
 

   
 

Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 

 
Verwarring over datum openstelling brug 
De vorige nieuwsbrief zorgde voor enige verwarring over de datum van 
openstelling van de brug in Berg aan de Maas. Volgens de nieuwsbrief gebeurt dit 
op 21 juli 2017, terwijl op een aantal borden stond aangegeven dat de brug tot 26 
mei 2017 afgesloten is. De datum in de nieuwsbrief is juist. De borden met de 
foutieve datum zijn inmiddels verwijderd. 
 
Werkzaamheden brug Berg 
Momenteel wordt brug Berg gestraald. Dit is nodig om straks een nieuwe 
conserveringslaag te kunnen aanbrengen. Dit stralen gebeurt door middel van het 
stralingsmiddel grit, dat na het stralen weer opgezogen wordt. Omdat het 
verwijderen van de bestaande conserveringslaag bewerkelijker – en dus 
tijdrovender - is dan ingepland, is besloten om het grit in de avonduren op te 
zuigen (ca. drie avonden per week). Hierdoor kan er overdag langer gestraald 
worden, zodat er geen achterstand op de planning ontstaat.  
De zuiginstallatie staat aan de zijde van de Molenweg Noord. Het zuigen 
veroorzaakt geluid maar dit blijft binnen de toegestane waardes. De direct-
omwonenden zijn hierover al geïnformeerd door Rijkswaterstaat via een 
bewonersbrief.  
 
Werkzaamheden Julianakanaal en Grensmaas 
Naast de projecten Brug Berg en Brug Urmond is Rijkswaterstaat ook bezig met 
de verbreding van het Julianakanaal en het Grensmaasproject. Ook van deze 
projecten zouden bewoners van Urmond en Berg hinder kunnen ondervinden.  
Indien hier sprake van is, krijgen de betrokken burgers hierover rechtstreeks 
vanuit het desbetreffende project informatie.   
 
De gemeente is wel regelmatig in overleg met alle betrokken instanties, vooral om 
de verkeersmaatregelen op elkaar af te stemmen. Zodat de verschillende 
projecten elkaar niet in de weg zitten en eventuele overlast voor 
verkeersdeelnemers tot een minimum beperkt blijft. 
 
Wilt u meer informatie over deze projecten? Dan kunt u terecht op de volgende 
websites: 
Project verbreden Julianakanaal:   http://julianakanaal.nl/ 
Project Grensmaas:     www.grensmaas.nl 

http://julianakanaal.nl/
http://www.grensmaas.nl/
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Project dijkversterking van het Waterschap 
Waterschap Limburg wil vanaf het voorjaar 2018 de dijk bij de Bath en de Urweg 
in Urmond versterken. De huidige dijk voldoet namelijk niet aan het gewenste 
veiligheidsniveau. De dijk zal worden versterkt door deze te verbreden en 
plaatselijk een nieuwe damwand aan te brengen. Inwoners, bedrijven en 
infrastructuur zijn daarna beter beschermd tegen overlast bij hoogwater van de 
Maas. Tijdens de dijkversterking zullen vrachtwagens grond en materiaal 
aanvoeren. Waterschap Limburg probeert hierbij de overlast tot een minimum te 
beperken. 
 
Op dit moment zit het project nog in de planfase. Het ontwerp-projectplan en 
andere projectdocumenten, zoals de ontwerp-omgevingsvergunning onderdelen 
bouwen en kappen van de gemeente Stein en de ontwerp-leggerwijziging, hebben 
ter inzage gelegen van 25 november 2016 tot en met 5 januari 2017. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de 
Provincie en de daarbij horende stukken (projectplan Waterwet, 
omgevingsvergunning en leggerwijziging) heeft op 12 april jl. plaatsgevonden, via 
de websites van de Provincie Limburg en Waterschap Limburg en op 
www.overheid.nl. 
 
Omwonenden ontvangen voor de start van de uitvoering meer informatie over 
onder andere de werkplanning en aanvoerroute(s) van materiaal. Dit gebeurt zoals 
gebruikelijk via de websites van Waterschap Limburg (www.waterschaplimburg.nl) 
en de gemeente Stein (www.gemeentestein.nl), maar ook via huis-aan-huis 
verspreide brieven en informatieverstrekking ter plaatse.  
 

Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat 
Nadat de werkzaamheden aan de brug in Berg zijn afgerond en de brug weer 
open is, pakken wij de werkzaamheden aan de Julianastraat-Raadhuisstraat-
Plakstraat weer op. Het ontwerp is op een aantal onderdelen geoptimaliseerd en 
we hebben ingespeeld op een aantal recente ontwikkelingen. Zo komen er 
bushaltes op het tracé. In het huidige ontwerp waren deze vervallen omdat de bus 
niet meer door de Julianastraat-Raadhuisstraat zou rijden. Zoals u wellicht weet 
heeft Arriva, mede onder druk van de gemeente en inwoners, besloten om hier 
wel een buslijn te handhaven. Ook is gekeken of het mogelijk is om op een aantal 
plaatsen de weg iets breder te maken zodat het passeren van brede voertuigen 
makkelijker wordt. Dit kan op een aantal plaatsen: daar zal de weg dan ook breder 
worden.   
 
Brug Urmond 
Momenteel is de aannemer druk bezig met het bepalen van de aanpak van de 
werkzaamheden aan de brug in Urmond. De uitvoering start direct nadat brug in 
Berg gereed is. Omdat de brug in Urmond op een aantal momenten afgesloten 
wordt vanwege het opbouwen en afbreken van stijgerconstructies, is het van 
belang deze afsluitingen af te stemmen op de werkzaamheden aan de 
Julianastraat- Raadhuisstraat-Plakstraat. Zodra we hier meer duidelijkheid over 
hebben, informeren wij u via deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 

http://www.waterschaplimburg.nl/
http://www.gemeentestein.nl/
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Verkeersbesluit herinrichting Soestdijk en Obbichterstraat 
De gemeente Stein heeft op 21 februari 2017 een verkeersbesluit genomen voor 
de herinrichting Soestdijk en Obbichterstraat. Een verkeersbesluit moeten we 
nemen bij de plaatsing of het weghalen van bepaalde verkeersborden. Bij de 
herinrichting van de Obbichterstraat is de voorrangssituatie gewijzigd. Voorheen 
was deze weg een voorrangsweg, nu zijn alle kruisingen gelijkwaardig. Voor deze 
wijzigingen had de gemeente per abuis geen formeel verkeersbesluit genomen. 
Met dit verkeersbesluit is dat nu rechtgezet.  
 
Ook de nieuwe situatie op het Ireneplein is in het verkeersbesluit meegenomen. 
Uit de evaluatie van de gebiedsgerichte aanpak Soestdijk kwam naar voren dat op 
het Ireneplein niet duidelijk was waar wel en niet geparkeerd mag worden. 
De gemeente heeft inmiddels in de parkeervakken een tegel met een ‘P’ 
aangebracht. Door het aangeven van een ‘zone-parkeerverbod met uitzondering 
in de vakken’, wordt duidelijk dat parkeren alleen nog in de vakken toegestaan is. 
Bovendien wordt er één extra parkeervak gerealiseerd. In 2018 zullen we deze 
nieuwe situatie op het Ireneplein evalueren.  
 
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.  

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/

