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Werkzaamheden Kerkstraat 
Vorige week is gestart met de werkzaamheden in de Kerkstraat. Tussen het Beatrixplein en 
de Schoorweg is de verharding opgebroken. De komende weken worden nieuwe trottoirs 
aangebracht en de rioolaansluitingen geïnventariseerd en vervangen. 
 

 
 
Kappen bomen brug Berg 
Donderdag 25 februari 2016 wordt gestart met het kappen van een 8-tal bomen aan de westzijde 
van de brug Berg. Boomspecialist BTL zal deze werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de 
aannemer van Rijkswaterstaat. De kapwerkzaamheden zullen geen verkeershinder opleveren. 
Op vrijdag 26 februari 2016 zijn ze afgerond: (ruim) vóór het broedseizoen dat op 15 maart start. 
De kap is noodzakelijk om de verbreding van de brug met fietspaden mogelijk te maken. 
 
Renovatie brug Berg 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat Rijkswaterstaat de brug Berg gaat 
renoveren, versterken en aan beide zijden uitbreiden met fietspaden. In eerste instantie zou 
Rijkswaterstaat alleen kleinschalige onderhoudswerkzaamheden aan de brug uitvoeren en 
voor de gemeente Stein aan beide zijden fietspaden realiseren. Nader onderzoek wees 
echter uit dat het betondek van de brug er slecht aan toe is, waardoor extra maatregelen 
noodzakelijk zijn. De brug in de Bergerweg is ruim tachtig jaar oud en niet meer berekend op 
de huidige verkeersbelasting. Na een zorgvuldige afweging heeft Rijkswaterstaat er daarom 
voor gekozen om de brug ook te versterken, zodat deze straks door alle verkeer - ook zwaar 
vrachtverkeer – te gebruiken is. De start van de renovatie heeft hierdoor helaas vertraging 
opgelopen. Rijkswaterstaat heeft namelijk in de afgelopen twee jaar:  



• veel energie gestoken in het toetsen van de landhoofden (fundering van de brug) en 
het in kaart brengen van de kwaliteit van het staal, de verbindingen en het betondek; 

• de optie van het renoveren van de huidige brug moeten afwegen tegen die van het 
aanleggen van een nieuwe brug; 

• een compleet nieuw ontwerp gemaakt voor de renovatie; 
• extra budget aangevraagd om de werkzaamheden te kunnen realiseren. 

 
Na afronding van fase 1 van de werkzaamheden aan de Julianastaat/Raadhuisstraat gaat 
de brug Berg circa één jaar dicht voor alle verkeer. Deze afsluiting is erg vervelend voor de 
mensen die (dagelijks) gebruikmaken van de brug, maar helaas noodzakelijk. Niet alleen 
vanwege de aard van de werkzaamheden maar ook voor de veiligheid van de weggebruiker.  
 
Al vrij snel na de start van de renovatie wordt de hele betonvloer van de brug weggebroken. 
Het is dan simpelweg onmogelijk de brug nog te gebruiken. Ook wordt de brug omhoog 
gevijzeld (het brugdek komt dan een stuk hoger te liggen dan de weg). Deze 
uitvoeringsmethode (vijzelen), mogelijk door een financiële investering van Rijkswaterstaat, 
verkort de doorlooptijd van het project en daarmee de periode van afsluiting. Ook zorgt het 
vijzelen ervoor dat de scheepvaart geen hinder van de werkzaamheden ondervindt.  
 
Oogstdankfeesten 
De afsluiting van de brug Berg raakt ook de Oogstdankfeesten in augustus. Wij zijn in 
overleg met de stichting Oogstdankfeest om de gevolgen van de afsluiting in beeld te 
brengen en denken gezamenlijk na over mogelijkheden om de negatieve gevolgen tot een 
minimum te beperken.  
 
Openbaar vervoer 
Sinds 15 februari 2016 rijdt de bus niet meer door Berg aan de Maas en Oud-Urmond. De 
omleidingsroute van de bus gaat via de Molenweg. De bushalte op de hoek Bergerweg-
Molenweg wordt deze week voorzien van fietsenrekken.  
 
Wij zijn momenteel druk in overleg met de Provincie, stichting Wensauto Meers, 
Rijkswaterstaat en Veolia om een dorpsauto voor het gebied Oud-Urmond en Berg aan de 
Maas in te zetten. Via deze nieuwsbrief houden wij u van de voortgang op de hoogte. Het 
streven van de gemeente is om deze dorpsauto zo snel als mogelijk in te zetten en zo een 
alternatief te bieden voor de mensen die geraakt worden door het wegvallen van de 
busverbinding.  
 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om uw vervoersbehoeftes na het wegvallen 
van de busverbinding door te geven. Hiervan heeft een aantal mensen al gebruik gemaakt, 
waarvoor dank. Mensen die nog niet gereageerd hebben, kunnen dat ook deze week nog 
doen. Wij willen uw input gebruiken om, daar waar de dorpsauto kan worden ingezet, zoveel 
mogelijk maatwerk te leveren. Uw ideeën en suggesties hierover zijn welkom! U kunt 
hiervoor contact opnemen met de heer Vluggen van de gemeente Stein, bereikbaar op 
telefoonnummer 046-4359393 of via e-mail: roger.vluggen@gemeentestein.nl. 
 
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 hebben hierover inmiddels een brief ontvangen. Wij vragen iedereen die deze 
brief ontvangen heeft om het antwoordformulier in te vullen en met behulp van de 
bijgevoegde portvrije antwoordenvelop naar de gemeente terug te sturen.  
 
 



Aanvullende maatregel voor fietsers ter hoogte van de brug Berg. 
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat we de onderbroken streep tussen rijbaan en 
fietspad bij de brug Berg op korte termijn gaan vervangen door een ononderbroken streep. 
Voor het aanbrengen van wegenverf zijn droge omstandigheden vereist en mag er niet 
gestrooid zijn op de weg. In de afgelopen weken hebben we vanwege de klimatologische 
omstandigheden de streep niet kunnen aanbrengen. Zodra het weer het toelaat gaat dit 
alsnog gebeuren.  
 
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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