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Heerlen, 4 juni 2020 
Geachte bewoners/belanghebbenden, 
 
Hierbij ontvangt u de 1e nieuwsbrief van de werkzaamheden “Herinrichting Markt Oirsbeek e.o.”, welke u 
informeert over de werkzaamheden in het centrum van Oirsbeek. Per twee weken sturen wij u een 
nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de laatste stand van zaken, voortgang en planning. 
 
Fase 1, Grachtstraat  
De werkzaamheden in de Grachtstraat verlopen naar 

tevredenheid. Het twee 
putten in de Grachtstraat 
zijn geplaatst en nu worden 
de twee putten met elkaar 
verbonden. Dit doen we 
met behulp van een 
krattensysteem. De kratten 
zijn hol van binnen. 
Hierdoor kan overtollig 
regenwater in de kratten 
stromen waardoor teveel 
water tijdelijk kan worden 
opgevangen. (zie foto’s) 
 
 

 
 
 
 
Op het pleintje voor de kerk (Raadhuisstraat) zijn reeds 
enkele bomen gerooid. De gemeente heeft alles in het 
werk gesteld om alleen de onveilige (zieke) bomen te 
verwijderen. Door een ecoloog is beoordeeld in 
hoeverre de bomen nog gezond waren. Helaas bleek dat 
de bomen niet gezond genoeg waren om te blijven 
staan; de veiligheid van weggebruikers kon niet worden 
gegarandeerd. Ook de grote boom voor de kerk moet 
wegens veiligheid worden gerooid 
 

Planning 
Zowel de verlegging van de kabels en leidingen in de als de 
aanleg van de riolering verlopen volgens planning.  
Als de riolering van de Grachtstraat is gelegd (oranje vak), 
wordt begonnen met de nieuwe weg tussen de Dorpstraat en 
de Verlengde Lindelaan (blauwe vak. Als het straatwerk van de 
Grachtstraat klaar is, wordt het ‘Raadhuispleintje’ aangelegd 
(groene vak) 
 
Als zich geen bijzonderheden voordoen, zijn de 
werkzaamheden aan de Grachtstraat en het pleintje voor de 
kerk (Raadhuispleintje) eind juli gereed.  
Het verleggen van de kabels en leidingen in de Dorpstraat – 
Oirsbekerweg duren nog tot medio juni. 
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Meer informatie 
De maatregelen als gevolg van de Coronacrisis heeft ons verhinderd om – voor aanvang van de 
werkzaamheden – een informatieavond te houden. Nu de mogelijkheden er weer zijn, willen wij deze 
informatieavond alsnog houden om u te informeren en u in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen. 
Voor deze informatieavond ontvangt u nog een uitnodiging. 
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer, de heer 
Maarten Beks. Hij vormt het aanspreekpunt voor de omgeving voor eventuele klachten en opmerkingen en 
houdt u op de hoogte over de voortgang. U kunt Maarten bereiken via 06-52640722 of 
ipbb.beks@outlook.com.  
Voor meer informatie en ontwerptekeningen kunt u terecht op: 
www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl  
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