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Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 
Aanleiding 
In 2016 en 2017 staat de uitvoering van een drietal projecten in Berg aan de Maas en Oud 
Urmond gepland. Het gaat om een reconstructie van de Kerkstraat-Julianastraat-
Raadhuisstraat-Plakstraat, renovatie en verbreding van de brug Berg en onderhoud aan de 
brug Urmond. Om de hinder die hiermee gepaard gaat zoveel mogelijk te beperken, 
stemmen we de projecten waar dat kan op elkaar af. Via deze nieuwsbrief zullen wij u 
regelmatig informeren over de voortgang en praktische gevolgen.   
 
Start Project reconstructie Plakstraat-Raadhuisstraat-Julianastraat-Kerkstraat 
Op 15 februari 2016 starten de werkzaamheden in de Kerkstraat. Die eerste dag treffen we 
de verkeersmaatregelen die nodig zijn. Op 16 februari 2016 start aannemer van Boekel met 
opbreekwerkzaamheden op de kruising Kerkstraat-Beatrixplein. Van daaruit wordt richting 
Urmond in fases de weg/bestrating opgebroken. Direct betrokken bewoners krijgen hierover 
via een bewonersbrief meer informatie. 
 
Vooropnames panden 
Bewoners van de woningen die aan het te renoveren tracé liggen, hebben een brief 
ontvangen van het bedrijf Twinwind. Dit bedrijf voert vóór de start van de werkzaamheden 0-
opnames uit. Twinwind legt daarbij de bouwkundige toestand van uw pand vast in tekst- en 
beeldmateriaal. Alleen eventuele schades worden gefotografeerd. U bent niet verplicht om 
de medewerker(s) van Twinwind binnen te laten. Wij adviseren u wel om dit te doen. Want 
dan kunt u bij eventuele schade ten gevolge van de werkzaamheden makkelijker aantonen 
dat dit zo is. Indien u geen 0-opname laat uitvoeren, ligt de bewijslast van eventuele schade 
aan uw woning bij u. Het blijkt in de praktijk vaak lastig te bewijzen dat vastgestelde schade 
door de aannemer veroorzaakt is. 
 
Verkeersmaatregelen 
Door het openbreken van Kerkstraat is doorgaand verkeer over deze weg niet meer 
mogelijk. Alle verkeer ten noorden van de Kerkstraat zal worden omgeleid via de brug Berg 
over het Julianakanaal. Het verkeer ten zuiden van de Kerkstraat wordt omgeleid via de brug 
Urmond over het Julianakanaal. Ter plekke zullen borden de omleidingsroutes aangeven. 
Omdat vanaf 15 februari 2016 ook werkzaamheden plaatsvinden aan de kruising 
Beatrixplein-Kerkstraat wordt het verkeer vanaf het veer tijdelijk via de Veerweg omgeleid. 
Zodra de kruising weer gereed is wordt deze omleiding via de Veerstraat opgeheven. 
Om fietsers een alternatieve route te bieden krijgt het Jaagpad langs het kanaal tussen de 
Plakstraat en de brug Berg daar waar nodig een opknapbeurt. Het pad wordt niet verbreed, 
maar we nemen gedurende het groeiseizoen wel de bermen in het gemeentelijk 
maaiprogramma op.  
 
 
 
 



Bereikbaarheid woningen 
Alle woningen blijven bereikbaar. Woningen die tussen het kanaal en de Kerkstraat-
Julianastraat liggen, blijven bereikbaar via het Beatrixplein in het noorden en via de 
Havenstraat en Rozenhoek aan de zuidzijde. Bewoners van de Holsberg, Schoorweg en 
Den Reynstraat kunnen hun woning alleen via de zuidzijde (brug Urmond) bereiken. 
Woningen die direct aan het werkvak liggen, zullen wel enkele weken niet bereikbaar zijn 
per auto. Wanneer en hoe lang dit precies is, staat in de persoonlijke bewonersbrief die de 
betreffende bewoners ontvangen. De woningen blijven wel altijd te voet of per fiets 
bereikbaar. Mocht u problemen voorzien door het niet bereikbaar zijn van uw woning per 
auto, dan vragen wij u contact op te nemen met de toezichthouder van de gemeente. Wij 
zoeken dan samen met u naar een passende maatwerkoplossing. Dat kan bijvoorbeeld als u 
slecht ter been bent of bij de levering van grote spullen zoals een nieuwe wasmachine.  
 
Parkeren sporthal Overmunthe 
Onderdeel van de werkzaamheden dit voorjaar is het opknappen en uitbreiden van de 
parkeerplaatsen naast sporthal Overmunthe. Het deel van de Raadhuisstraat waar de 
sporthal ligt zal pas in 2017 gerenoveerd worden. Om hinderlijk op de rijbaan geparkeerde 
auto’s te voorkomen, willen we tijdelijke parkeerplaatsen maken aan de voorkant van de 
sporthal. Dit gebeurt op de plek waar nu het trottoir is. In een volgende nieuwsbrief krijgt u 
hierover meer informatie. 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf 15 februari 2016 rijdt de bus niet meer door Berg aan de Maas en Oud-Urmond. De 
bus wordt omgeleid via de Molenweg. De bushalte op de hoek Bergerweg-Molenweg zullen 
we voorzien van fietsenrekken zodat u eventueel naar deze bushalte kunt fietsen vanuit 
Berg aan de Maas. Deze bushalte vlak achter de brug in Berg aan de Maas die gedurende 
de werkzaamheden aan de Kerkstraat-Julianastraat gewoon open blijft. Vanuit Oud-Urmond 
is de halte Heirstraat/Mauritslaan in Urmond de meest dichtbij gelegen halte. We 
onderzoeken op dit moment de mogelijkheid om in het gebied Oud-Urmond en Berg aan de 
Maas een wensauto in te zetten. Wij horen graag van u wat uw vervoersbehoeftes zijn na 
het wegvallen van de busverbinding. Dan kunnen wij waar mogelijk maatwerk leveren. 
Indien u hierover ideeën en suggesties heeft kunt u contact opnemen met de heer Vluggen 
van de gemeente Stein, bereikbaar op telefoonnummer 046-4359393 of via e-mail: 
roger.vluggen@gemeentestein.nl. 
 
Bereikbaarheid school de Avonturijn Berg aan de Maas 
De werkzaamheden hebben ook consequenties voor het verkeer van en naar de Avonturijn. 
De school zal tijdelijk minder goed bereikbaar zijn. Bijna iedereen krijgt hier te maken met 
wegafsluitingen en/of omleidingen. 
 
Per fiets en te voet blijft de school steeds bereikbaar. Voor de kinderen zetten we met 
bebording een fietsroute door de wijk uit. Ouders die hun kinderen met de auto brengen, 
kunnen parkeren op het Beatrixplein. Wij adviseren om de kinderen zo veel mogelijk met de 
fiets naar school te laten gaan. Dit ontlast de parkeerdruk op het Beatrixplein en is tevens 
gezonder voor uw kinderen. Ouders/verzorgers en kinderen krijgen hierover via de school 
nog meer informatie.  
 
Afkoppelen regenwater. 
Bij de stratenreconstructie zullen we op een aantal plaatsen het regenwater dat op het 
openbare gebied valt van de riolering afkoppelen en naar de ondergrond infiltreren. De 
panden waar afkoppelen mogelijk is, kunnen ook aansluiten op dit systeem. De betreffende 
bewoners krijgen hierover via een aparte brief meer informatie.  
 
 
 



Aanvullende maatregel voor fietsers ter hoogte van de brug Berg. 
Op de brug in Berg aan de Maas zijn tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Veel automobilisten 
wachten op groen licht en blokkeren daarbij het rode fietspad. Dit levert soms gevaarlijke 
situaties op doordat fietsers de auto’s links inhalen of via het voetpad rijden. Formeel mag 
een auto op het rode fietspad staan omdat er een onderbroken streep is aangebracht maar 
wenselijk is het niet. Op korte termijn zullen we daarom deze onderbroken streep vervangen 
door een ononderbroken streep. Auto’s mogen dan niet meer op het fietspad stoppen en 
wachten. 
 
Werkzaamheden brug Berg 
Nadat fase één van de werkzaamheden aan de Julianastaat/Raadhuisstraat is afgerond, 
wordt de brug Berg volledig afgesloten voor al het verkeer. Rijkswaterstaat gaat de brug 
renoveren, versterken en aan beide zijden uitbreiden met fietspaden, waardoor de 
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers verbetert. Momenteel bereidt de aannemer 
van Rijkswaterstaat het werk voor: in de komende weken krijgt de planning steeds meer 
vorm. De werkzaamheden aan de brug zijn afgestemd met de reconstructie van de 
Julianastaat/Raadhuisstraat en duren ongeveer een jaar.  
 
Contactgegevens 
Eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden in de Kerkstraat-Julianastraat is de opzichter 
van de gemeente: de heer Rens Joris. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 06-11 04 68 
38, of via 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 onder telefoonnummer 06-18 84 35 34 of via 
e-mail: j.deleon@rainfra.nl. 
Beide heren zijn vanaf 18 februari 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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