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Projecten Berg aan de Maas - Urmond 
 

 
Beste inwoner, 

 

 

In deze negende editie van de samengevoegde nieuwsbrief 
informeren wij, de projectteams, u over alle ontwikkelingen in 
uw woonomgeving die samenhangen met de uitvoering van de 
projecten ‘Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost’ en 
‘Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat’.  

 

Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, 
Julianastraat 

De planning 

In de afgelopen weken is er gewerkt aan fase 3 van dit project: 
het werkvak tussen de sporthal en de kruising 
Raadhuisstraat/Havenstraat. De laatste leiding van het 
infiltratieriool is aangelegd, de gehele rijweg is voorzien van een 
nieuwe fundering en de betonbanden zijn gesteld.  

Komende maandag, 8 oktober 2018, brengen we hier (in fase 3) 
ook de eerste lagen asfalt aan. Daarnaast wordt volgende week 
het straatwerk van de trottoirs en de parkeervakken afgerond. 

De werkzaamheden van fase 4 starten later dan in nieuwsbrief 7 
vermeld: niet op 8 oktober maar op 15 oktober 2018. Deze fase 
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betreft het werkvak vanaf de kruising Raadhuisstraat/ 
Julianastraat/ Havenstraat tot de kruising Julianastraat/ 
Schoorweg. De werkzaamheden hier zullen naar verwachting tot 
eind november 2018 gaan duren. 

 

Inspectie riool Raadhuisstraat en 
Julianastraat. 

De firma Van de Kreeke gaat in de Raadhuisstraat en de 
Julianastraat werkzaamheden aan het riool uitvoeren. In week 
41 ( 8 t/m 12) oktober wordt de riolering gereinigd en de 
huidige staat van de riolering geïnspecteerd. 

De werkzaamheden kunnen zéér incidenteel voor overlast in 
woningen zorgen, dit als gevolg van het reinigen van de riolering 
onder hoge druk. Bewoners van de straten waar 
werkzaamheden plaatsvinden, worden voorafgaand per brief 
geïnformeerd over de werkzaamheden en de te treffen 
maatregelen om overlast tot een minimum te beperken. 

Voor deze werkzaamheden hoeft de straat niet te worden 
afgesloten. 

Vragen? 

Neem met vragen tijdens de uitvoering contact op (tijdens 
kantooruren) met Van de Kreeke via e-mail: 
leidingtechniek@vandekreeke.nl. 

 

Bereikbaarheid sporthal 

De sporthal is vanaf 15 oktober 2018 weer van beide kanten 
bereikbaar. Mensen die van buiten de kernen Urmond en Berg 
aan de Maas naar de sporthal willen rijden, adviseren wij echter 
nog steeds de omleidingsroute via de brug in Urmond.   

mailto:leidingtechniek@vandekreeke.nl
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Arriva 

Vanaf 15 oktober 2018 wil Arriva alle bushaltes van lijn 39 in de 
kernen Berg aan de Maas en Urmond weer in gebruik nemen. 
Om deze haltes allemaal te kunnen aandoen, zullen de bussen 
om het werkvak heenrijden: door de Steegstraat, Pastoor 
Kremersstraat en Rozenhoek. 

 

Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost 

De planning  

In onderstaande tabel is de actuele planning opgenomen. 

Straat Eind 

Sint Antoniusplein 

Asfaltwerkzaamheden 
Straatwerkzaamheden 

 

9 en 11 oktober 2018 

Eind oktober 2018 

Past. Losenstraat 

Asfaltwerkzaamheden 
Straatwerkzaamheden 

 

11 en 15 oktober 2018 
Eind oktober 2018 

Past. v.d. Heijdenstraat 

Asfaltwerkzaamheden 
 

9 en 15 oktober 2018 

Deklaag Graetheidelaan-Oost 15 oktober 2018 

Wegmarkeringen en rode coating Eind oktober 2018 

Rioolreparaties Eind oktober 2018 

Groenaanplant Eind november 2018 

 
De straatwerkzaamheden in de Kapelweg zijn afgerond. Deze 
straat is voor de bewoners daarom weer volledig toegankelijk.   
 
De rioolwerkzaamheden zijn in de gehele wijk afgerond. De 
afbouwfase en dus het einde van het werk komen hiermee in 
zicht. 
 
De Pastoor van der Heijdenstraat heeft al nieuwe trottoirs. Op 9 
oktober wordt deze straat voorzien van de eerste lagen asfalt. 
De laatste laag asfalt volgt snel daarna: op 15 oktober.  
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In de Pastoor Losenstraat brengen we op 11 oktober de eerste 
lagen asfalt aan. Op 15 oktober wordt deze straat voorzien van 
de laatste laag asfalt. 
 
Het Sint Antoniusplein en de kruising met de Mauritslaan krijgen 
op 9 oktober de eerste lagen asfalt. Op 11 oktober wordt hier de 
laatste laag asfalt aangebracht. Op 12 oktober volgt het 
aanbrengen van de wegmarkering en rode coating op het Sint 
Antoniusplein en de kruising met Mauritslaan. 
Op 15 oktober wordt ook het resterende deel van de 
Graetheidelaan-Oost voorzien van de laatste laag asfalt. Hiermee 
is de gehele wijk opnieuw geasfalteerd.  
 
Tot en met eind oktober 2018 wordt er verspreid over de wijk 
nog intensief gewerkt. Op verschillende plaatsen moeten 
kruisingen nog een rode coatinglaag krijgen, putdeksels 
aangebracht worden, plaatselijke rioolreparaties plaatsvinden of 
restpunten worden opgelost. De verwachting is dat eind 
november 2018 alle werkzaamheden in de wijk zijn afgerond. 
Daarbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.    

Het parkgebied op het voormalig 
schoolterrein 

Deze maand starten enkele voorbereidende werkzaamheden 
voor de aanleg van het parkgebied. We leggen dan het 
hoofdriool en de waterbuffer - de zogenaamde wadi - aan, zodat 
er geen wateroverlast ontstaat in het omliggende gebied. Naar 
verwachting nemen deze werkzaamheden twee werkweken in 
beslag. De overige werkzaamheden, de aanleg van de 
verharding en het groen, starten naar verwachting in november 
2018. Bewoners van de omliggende woningen worden hierover 
apart geïnformeerd.  

Kruising Mauritsweg-Sint Antoniusplein 

Momenteel vinden de geplande aanpassingen aan de kruising 
Mauritsweg-Sint Antoniusplein plaats. Hiertoe is de kruising in 
zijn geheel afgesloten voor verkeer. Om het verkeer in goede 
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banen te leiden, is er een omleidingsroute ingesteld. Op 13 
oktober om 08.00 uur ’s morgens wordt de kruising weer 
opengesteld en kan het verkeer er weer gebruik van maken.  

Buurtbewoners uit de verschillende wijken adviseren wij om 

tijdens de werkzaamheden aan deze kruising de onderstaande 

wegen te gebruiken: 

Vanuit Naar Via 

Berg aan de Maas A2/ Sittard Bergerweg, Oude Postbaan 

Berg aan de Maas Stein Molenweg Zuid/ Heirstraat 

/Heidekampweg 

Urmond, deel westzijde 
kanaal 

Stein Heirstraat / Heidekampweg 

Urmond, deel westzijde 
kanaal 

A2/ Sittard Heirstraat/ Heidekampweg 

Urmond, deel oostzijde 

kanaal 

Stein Molenweg Zuid/ Heirstraat / 

Heidekampweg 

Urmond, deel oostzijde 
kanaal 

A2/ Sittard Molenweg Zuid/ 
Heirstraat/Heidekampweg 

 
 

Ophalen afval 
Woont u direct aan een werkvak? Dan kunt u tijdens de periode 
van werkzaamheden uw afvalbak gewoon op uw eigen oprit 
blijven aanbieden. Doe dit wel één dag vóór de geplande 
ophaaldag van RWM en vóór 15 uur ’s middags. Wij zorgen dan 
voor het centraal aanbieden, buiten het werkvak, van deze 
afvalbakken aan de afvalophaaldienst. Aan het einde van de 
ophaaldag (de volgende dag dus) zetten wij uw container ook 
weer terug op uw oprit.    
 
Dus is er voor uw woning geen trottoir en/of asfalt aanwezig? 
Zet uw afvalbak dan de dag vóór de ophaaldag vóór 15 uur op 
uw oprit. Wij zorgen dan dat deze wordt geleegd en weer netjes 
bij u terugbezorgd.  
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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 
Huub Beurskens. 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 
viaadviesbv@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. 
 
 

mailto:urmond@ploegam.nl?subject=Werkzaamheden%20Urmond-Oost
mailto:viaadviesbv@kpnmail.nl
http://www.werkenaanurmond.nl/
http://www.gemeentestein.nl/

