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Projecten Berg aan de Maas - Urmond 
 

 
Beste inwoner, 

 

 

In deze nieuwsbrief willen wij de bewoners van Urmond en Berg 
aan de Maas informeren omtrent de bereikbaarheid tijdens de 
werkzaamheden van de komende weken 

Kruising Mauritslaan-Sint Antoniusplein 

Op 1 oktober 2018 start de aannemer in opdracht van de 
gemeente Stein met de werkzaamheden aan de kruising 
Mauritslaan-Sint Antoniusplein. Deze kruising wordt tussen 1 
oktober 07.00 uur en 13 oktober 08.00 uur afgesloten voor al 
het verkeer. 

Wij adviseren u tijdens de werkzaamheden als volgt te rijden:  

Vanuit Naar Via 

Berg aan de Maas A2/ Sittard Bergerweg, Oude Postbaan 

Berg aan de Maas Stein Molenweg Zuid/ Heirstraat 

Urmond, deel westzijde 

kanaal 

Stein Heirstraat 

Urmond, deel westzijde 

kanaal 

A2/ Sittard Heirstraat/ Heidekampweg 

Urmond, deel oostzijde 
kanaal 

Stein Molenweg Zuid/ Heirstraat 

Urmond, deel oostzijde 

kanaal 

A2/ Sittard Molenweg Zuid/ 

Heirstraat/Heidekampweg 

Uiteraard wordt er een omleidingsroute ingesteld om het verkeer 
in goede banen te geleiden. 
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De gemeente Stein heeft ook de hulpdiensten en de exploitant 
van buslijn 32/33 over deze werkzaamheden en afsluiting van de 
kruising geïnformeerd. 

Rioolrenovatie Urmond Oost 

Komende week, van 1 oktober tot en met 5 oktober, worden in 
de wijk Urmond-Oost in opdracht van de gemeente Stein diverse 
oude riolen gerenoveerd. Onderaannemer Insituform voert deze 
werkzaamheden uit. Dit gebeurt vanuit de bestaande putten, die 
voor een groot deel in/bij kruisingen liggen. Het verkeer zal 
hierdoor hinder ervaren. Wij roepen de bewoners op om de in 
onderstaande tabel genoemde kruisingen op de aangegeven 
dagen zo veel mogelijk te mijden:  

Renovatie Werkvak Datum Advies 

Dr. Poelsstraat Kruising 
Graetheidelaan/ Dr. 

Poelsstraat 

1 oktober 2018 Kruising 1 oktober mijden en 
via de Ruys de 

Beerenbroucklaan de wijk in 

of uitrijden. 

Roosenveltstraat Kruising 

Roosenveltstraat/ 

Armstrongstraat 

4 oktober 2018 Kruising 4 oktober mijden. 

Graetheidelaan Kruising 

Graetheidelaan/ Dr. 
Poelsstraat 

2 oktober 2018 Kruising 2 oktober mijden en 

via de Ruys de 
Beerenbroucklaan de wijk in 

of uitrijden. 

Henri Hermansstraat Kruising 
Graetheidelaan/ 

Henri Hermansstraat 

3 oktober 2018 Kruising 3 oktober mijden en 
via de Ruys de 

Beerenbroucklaan de wijk in 

of uitrijden.  

P. van der 

Heijdenstraat 

Gehele straat 4 oktober 2018 Instructies volgen per brief 

St. Anthoniusplein St. Athoniusplein en 
Mauritslaan 

2 oktober 2018 Instructies volgen per brief 

Mauritslaan Mauritslaan 1 t/m 3 oktober 

2018 

Wijk zoveel mogelijk in en 

uitrijden via de Ruys de 
Beerenbroucklaan. 

 

Voorafgaande aan de renovatie reinigt Insituform de riolering, 
deze werkzaamheden zijn al gestart in de wijk. 
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Contactinformatie 
 

Hebt u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u contact 
opnemen met de toezichthouder van het betreffende project.    
 
Voor het project Gebiedsgerichte aanpak Urmond Oost is dat 
Sven Harings. Tijdens kantooruren kunt u bij hem terecht via het 
e-mailadres urmond@ploegam.nl of via het telefoonnummer 06-
15462825.  
 
Bij calamiteiten rond dit project kunt u ook telefonisch contact 
opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (06-
15336982) of met de gemeente Stein (046-43 59 393). 
 
Voor het project Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat en 
Julianastraat kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
toezichthouder Rens Joris via het e-mailadres 
viaadvies@kpnmail.nl of via telefoonnummer 06-11046838. 
 

Bij calamiteiten rond dit project kunt u telefonisch contact 
opnemen met de calamiteitendienst van de aannemer (06-
83332483) of met de gemeente Stein (046-43 59 393). 
 
Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente 
Stein bellen: telefoonnummer 046-4359393. 
 
 
Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u 
op www.werkenaanurmond.nl of op 
www.gemeentestein.nl. 
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