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Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond 
 
 
Open dag brug Berg  
In de vorige nieuwsbrief hebben wij reeds aangekondigd dat de aannemer een open 
dag organiseert voor de werkzaamheden aan de brug.  
 
De open dag wordt georganiseerd op zaterdag 26 november tussen 13.30 en 
16.30 uur.  
 
U bent van harte welkom!  
 
Tijdens de open dag vindt een bezichtiging van de brug plaats en lichten medewerkers 
van Mourik de werkzaamheden toe. 
 
Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen tijdens de open dag bij de brug in 
Berg a/d Maas. Bij de brug staat een tent waar u wordt ontvangen met een drankje en 
een hapje. De ingang is gesitueerd ter hoogte van het MFC Berg aan de Maas, 
Bergerweg 1. 
 
Omdat niet alle inwoners geabonneerd zijn op deze nieuwsbrief wordt de uitnodiging 
ook huis aan huis verspreid in Berg aan de Maas, Nattenhoven, Molenweg en Oud 
Urmond. 
 
In verband met de organisatie vragen wij iedereen om zich vooraf aan te melden door 
een mail naar info@gemeentestein.nl  te sturen met als onderwerp: “Open dag Brug 
Berg aan de Maas.” 
 
 
Plakstraat-Raadhuisstraat-Julianastraat 
Door de afsluiting van de brug in Berg aan de Maas is er meer verkeer in de 
Plakstraat, Raadhuisstraat en Julianastraat. De verkeersdrukte hier is met 120% 
toegenomen. Dit is vooral te merken in de spits. Het verkeer stroomt dan minder goed 
door.  
 
Wij zijn ons bewust van het feit dat deze verkeerstoename leidt tot overlast voor 
bewoners en verkeersdeelnemers. Helaas kunnen we automobilisten gezien de 
ligging van het gebied geen alternatieve route bieden. Bewoners kunnen wel een 
steentje bijdragen aan het vlotter doorstromen van het verkeer. Dit kan door auto’s 
zoveel mogelijk op eigen terrein of in een zijstraat te parkeren. Wij hebben de 
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bewoners van deze straten via een huis aan huis verspreide oproep al gevraagd om 
dit waar mogelijk te doen.  
 
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij al aanvullende maatregelen in de Plakstraat 
aan, vanwege de te hoge snelheden hier. Dit worden drempels die vergelijkbaar zijn 
met de drie al geplaatste tijdelijke drempels in de Raadhuisstraat. Deze drempels 
komen ter hoogte van de huisnummers 6-8. 
 
Hoogenbergweg 
Midden op de Hoogenbergweg is een geel geverfde betonnen ‘rug’ geplaatst. Dit is 
gedaan om te voorkomen dat automobilisten deze weg als sluiproute gebruiken. In de 
herfst zouden vallende bladeren de rug kunnen bedekken waardoor deze niet meer 
(goed) zichtbaar is. Daarom hebben wij tijdelijk (tot de bladval voorbij is) een 
reflecterend paaltje voor de rug geplaatst. 
 
Buslijn 39 Arriva 
Vanaf 11 december 2016 gaat Arriva rijden met buslijn 39 (Sittard-Berg aan de Maas 
tot aan halte Heirstraat/Mauritslaan in Urmond). Hier in Urmond kunnen reizigers 
overstappen op de buslijnen naar en vanuit Stein en station Beek/Elsloo (lijn 32 en 
33). De bus keert bij de halte Heirstraat/Mauritslaan en rijdt dezelfde route weer terug 
naar Sittard.  
Buslijn 39 rijdt met een frequentie van één keer per uur. De buslijnen 32 en 33 rijden 
ieder half uur, dus twee keer per uur. Gedurende de afsluiting van de brug in Berg rijdt 
de bus via de Molenweg en kunnen reizigers gebruik maken van de dorpsbus. 
Meer informatie over de nieuwe busverbindingen van Arriva is te vinden op: 
www.arriva.nl/limburg. 
 
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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