
 
 
                                                                        

   
 
 
 
 

 
Beste lezer(s), 
 
Binnenkort gaan wij verder met de werkzaamheden aan de herinrichting Oude Kern Stevensweert Fase 
1. In deze brief vertellen wij u meer over een aantal praktische punten voor u als bewoner(s). 
 
Werkvak 1 – Contelmostraat en Singelstraat West 
Op dinsdag 30 augustus a.s. starten wij met de werkzaamheden aan de Contelmostraat en de 
resterende werkzaamheden aan de Singelstraat West (blauwe arcering). De werkzaamheden duren 
naar verwachting ongeveer 4 weken. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene 
omstandigheden. 
 
Werkvak 2 – Markt en Veldstraat Oost 
We starten op dinsdag 6 september a.s. (na de kermis) met de werkzaamheden in werkvak 2 (gele 
arcering), de kruising Markt – Molenstraat Noord. Hier ligt het diepste punt van het riool. Vervolgens 
leggen we een regenwaterriool aan op de Markt, de Veldstraat Oost en het Jan van Steffeswertplein. 
De Markt krijgt een nieuwe wegverharding en bestrating. De werkzaamheden duren naar verwachting 
ongeveer 3 maanden. Dit is altijd afhankelijk van het weer en van onvoorziene omstandigheden.  
 
Op deze afbeelding ziet u  de resterende werkzaamheden van werkvak 1 (blauwe arcering) en ons 
werkgebied van werkvak 2 (gele arcering).  
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Waarom komen wij op een later moment terug in werkvak 1? 
De rijbaan in de Rulkenstraat en Singelstraat West wordt uiteindelijk bestraat met granietkeitjes. De 
granietkeitjes komen elders in het werk vrij en zijn ten tijde van deze werkzaamheden nog niet 
beschikbaar. Daarom is de rijbaan eerst voorzien van tijdelijke asfaltverharding. Pas op een later 
moment wordt de rijbaan definitief gemaakt met in het midden een roostergoot en bestraat met 
granietkeitjes. Voordat we hiermee starten, ontvangt u van ons een nieuwe bewonersbrief. 
 
Bereikbaarheid 
De woningen zijn altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Maar niet altijd met de auto. 
Indien nodig, kunt u uw auto parkeren op het Jan van Steffeswertplein of in de omliggende straten. 
De bereikbaarheid voor leveranciers en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk met hen afgestemd 
door onze omgevingsmanager Nona Hendrix. BLM biedt daarin maatwerk aan.  
 
Praktische informatie 

 Tijdens de werkzaamheden kan ook afvalinzamelaar RD Maasland de straat niet inrijden. Wij 
verzoeken u om uw afvalcontainer(s) op de bij u bekende inzameldag vóór 07:30 uur aan de 
weg te zetten. Wij zetten uw container weer terug zodra hij leeg gemaakt is. Zorgt u ervoor 
dat uw huisnummer duidelijk zichtbaar is op uw afvalcontainer? 

 Ook uw oud papier (en plastic) kunt u op de bij u bekende inzameldag (zaterdag) vóór 7.30 
uur aan de rand van het werkvak zetten. Wij zorgen ervoor dat de vuilophaaldienst 
geïnformeerd is. 

 Wij adviseren u, zodra de werkzaamheden voor uw woning zijn, om uw pakketjes te laten 
bezorgen bij een pakketafhaalpunt. 

 
Communicatie 

 Nieuws en actualiteiten ontvangt u van ons eenvoudig met de gratis BLM Wegenbouw App. 
Deze download u in de Appstore voor iPhone of Google Playstore voor Android.  

 Voor projectinformatie kunt u ook de website van de Gemeente Maasgouw raadplegen: 
https://www.gemeentemaasgouw.nl/stevensweert-herinrichting-kern 

 Persoonlijke afstemming is mogelijk, hiervoor kunt u ons altijd bereiken via e-mail of door 
telefonisch contact (ook via WhatsApp) op te nemen via onderstaande gegevens. 

 Wilt u een afspraak met onze uitvoerder? Neem hiervoor contact op met Nona Hendrix via 
onderstaande gegevens. 

 
 
BLM Wegenbouw 
Nona Hendrix - Omgevingsmanager, 06-58984170 of n.hendrix@blmwegenbouw.nl. 


