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Projecten Berg aan de Maas - Urmond 
 

 
Beste inwoner, 

 

 

In deze vijfde 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’.  

Daarnaast willen wij in de nieuwsbrief u ook informeren over de 
stand van zaken rondom de brug Urmond. 

 
Brug Urmond 

Op brug Urmond staat vanaf maart 2018  een verkeerslicht en is 
de rijstrook versmald met aan elke zijde een barrier. De 
gemeente en bewoners hebben Rijkswaterstaat gevraagd nog 
eens goed te kijken naar deze oplossing. Helaas moeten de 
barriers en de verkeerslichten op de brug blijven staan. Verkeer 
boven de 30 ton moet omrijden over brug Berg. De maatregelen 
zijn nodig omdat in de loop der tijd de draagkracht van de 
constructie achteruit is gegaan. Hoe verder naar de zijkanten 
van de brug, hoe zwakker de constructie. De brug dateert uit de 
jaren 30 en het verkeer is toegenomen qua intensiteit en 
gewicht.  
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Een uitgebreide berekening die Rijkswaterstaat heeft laten 
uitvoeren geeft aan dat zelfs als personenauto’s elkaar zouden 
passeren, er te hoge spanning ontstaat in de constructie links en 
rechts van de weg.  Daarom zijn er barriers geplaatst die 
voorkomen dat het zwakke gedeelte van de brug wordt belast. 
Tussen de barriers kan de brug veilig gebruikt worden en wordt 
het verkeer over één rijstrook geregeld met een verkeerslicht.  

Wat in de toekomst met de brug gaat gebeuren, is nog niet 
duidelijk. Rijkswaterstaat heeft brug Urmond aangemeld bij het 
landelijk Programma Vervangen en Renovatie. In dit stadium is 
nog weinig te vertellen over nieuwbouw of renovatie en welke 
hinder dat gaat geven. Tot nieuwbouw of renovatie staan de 
barriers en het verkeerslicht op de brug. Hierdoor blijft de brug 
beschikbaar voor het autoverkeer. 

 
Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, 
Julianastraat 

De planning 

In de eerdere nieuwsbrieven is al aangegeven dat we 
momenteel werken aan de tweede fase van het werk, welke 
loopt vanaf Raadshuisstraat nummer 33 tot en met de sporthal. 
 
In de afgelopen weken is er gewerkt aan het vernieuwen van de 
fundering, het plaatsen van de kolken en het aanbrengen van 
het straatwerk. Daarnaast zijn de afgelopen week de eerste 
lagen asfalt aangebracht en is de laatste laag asfalt in zowel fase 
1 als in fase 2 aangebracht. 
 
Deze week wordt er hard gewerkt in het afronden van het 
straatwerk in de trottoirs en worden de werkvakken opgeruimd 
en schoongemaakt. De komende weken is het bouwvakverlof. 
De aannemer voert tijdens deze weken geen werkzaamheden 
uit. Tijdens deze weken zijn de werkvakken volledig beschikbaar 
en is ook doorgaand verkeer tussen Urmond en Berg aan de 
Maas over de Raadhuisstraat/ Julianastraat/Kerkstraat mogelijk. 
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Op 13 augustus wordt er gestart met de werkzaamheden van 
fase 3. Deze fase beslaat de Raadhuisstraat vanaf de sporthal 
tot de kruising Raadhuisstraat / Den Reynstraat / Havenstraat. 
Deze laatste kruising zal tijdens deze fase beschikbaar blijven 
voor het verkeer. Bewoners gelegen aan dit werkvak worden 
geadviseerd om tijdens de werkzaamheden hun motorvoertuigen 
buiten het werkvak te parkeren. 
 

Augst Cultuurfestival (Oogstdankfeest) 

Zoals in de voorgaande nieuwsbrief al aangegeven vinden er in 
het weekeinde van 17 t/m 20 augustus verschillende activiteiten 
plaats in het kader van het Augst Cultuurfestival. 

Onderdeel van dit feest is de Augst Cultuurparade die op zondag 
19 augustus tussen 13:00 en 15:00 uur plaatsvindt. De stoet 
loopt als volgt: van het Beatrixplein, de Kerkstraat, de 
Julianastraat, de Steegstraat, de Past naar de Eyckstraat en 
weer terug naar het Beatrixplein. 

Om de veiligheid tijdens de parade en het festival te waarborgen 
wordt op zondag 19 augustus tussen 11:00 en 18:00 uur de 
brug aan de Bergerweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Als gevolg van de wegwerkzaamheden aan de Raadhuisstraat is 
ook hier geen doorgaand verkeer mogelijk van en naar Berg aan 
de Maas. Dat betekent dat bewoners aan de zuidkant van Berg 
aan de Maas (de straten binnen de ronde stippellijn in 
onderstaand figuur) die dag tussen 11:00 en 15:00 uur niet met 
hun auto kunnen aan- of wegrijden.  
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Na 15:00 uur kunnen deze bewoners Berg aan de Maas verlaten 
via de Julianastraat, Kerkstraat, Bergermaasstraat en Veerweg. 

De doorgang naar de brug in Urmond via de Raadhuisstraat is 
wel mogelijk voor voetgangers en fietsers. 

Bewoners ten noorden van het Ireneplein kunnen Berg aan de 
Maas verlaten via Obbicht of de Veerweg.  

Volg de instructies van de verkeersregelaars te allen tijden op! 
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Gebiedsgerichte aanpak Urmond-Oost 

De planning  

In de afgelopen weken is de westelijke zijde van de 
Graetheidelaan: de dr. Nolensstraat voorzien van de eerste 
asfaltlagen. Daarnaast is er in deze straten gewerkt aan het 
straatwerk. Ook is de oostelijke zijde van de Graetheidelaan: de 
dr. Nolensstraat, de dr. Poelsstraat, de Henri Hermansstraat en 
de Past. Laurenstraat voorzien van de laatste laag asfalt. 

Deze week wordt er gewerkt aan het straatwerk van de 
Graetheidelaan en wordt binnen het plangebied alles opgeruimd 
en schoongemaakt.  

De komende weken is het bouwvakverlof. De aannemer voert 
tijdens deze weken geen werkzaamheden uit in de openbare 
ruimte. Tijdens deze weken zijn de werkvakken dus volledig 
toegankelijk voor al het verkeer. Wel wordt er tijdens het 
bouwvakverlof gewerkt aan het afkoppelproject. Met de 
betreffende bewoners worden tijdig afspraken hierover gemaakt. 
 
Op 20 augustus starten de werkzaamheden in de wijk weer.  
 
In onderstaande tabel is de planning tot einde werk opgenomen. 

Straat Begin Eind 

Sint Anthoniusplein 27 aug. Eind okt. 

Past. Losenstraat 18 sept. Eind okt. 

Past. vd Heijdenstraat 20 aug. Medio okt. 

Kapelweg 20 aug. Eind okt. 

Kruisstraat 20 aug. Medio sept. 

Deklagen bovengenoemde straten Eind okt.  

Groen Najaar 18 Najaar 18 

 
 

Contactinformatie 

 

Hebt u vragen, klachten, suggesties of tips? Dan kunt u contact 
opnemen met de toezichthouder van het betreffende project.    
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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 emailadres 
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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