
AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN 
     + 
UITNODIGING BEWONERSAVOND 

 
Herinrichting Nieuwstadt Fase 2 
 

 
 
Geachte belanghebbende, 
 
 
Start van de werkzaamheden 
  

Op maandag 19 augustus 2019 zullen wij in opdracht van de Gemeente Echt-Susteren starten 
met de werkzaamheden van het project:  
 
Herinriching  Nieuwstadt Fase 2 
 
Wat gaan we doen? 
 

De werkzaamheden die wij gaan uitvoeren bestaan uit: 
 
Opbreken bestaande verhardingen 
Aanbrengen nieuwe riolering zowel Vuilwater als Regenwater (infiltratieriool) 
Aanbrengen nieuwe bestrating 
Aanbrengen nieuwe asfaltverharding 

Bijkomende grondwerken en funderingen 
 
Wanneer? 
 
 

Fase 1 + 1A:    Cremerstraat incl. de tijdelijke parkeerplaats  Millenerstraat / Haverterstraat 

                   
   ma 19aug – 6 september. (2019) 
 
Overige Fases zullen wij op de hieronder genoemde bewonersavond toelichten. 

 

 
 
Voor fase 1 dienen de bewoners van de betreffende fase hun voertuig elders te 

parkeren tijdens de werkzaamheden. 
 
Een en ander is gebaseerd op gunstige weeromstandigheden en onder voorhoud van onvoorziene 
omstandigheden. Onze werktijden zijn in principe van 07:30 tot 16:15 uur. 
 
Wat betekent dit voor de omgeving? 

Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, 
geluidsoverlast, werkverkeer). Woningen zullen te allen tijde te voet bereikbaar blijven. 
Om de werkzaamheden snel en veilig uit te kunnen voeren, wordt uw straat gedurende 
bovengenoemde periode per fase afgesloten. Er zal een omleiding worden ingesteld. 
 
Verzamelen afvalcontainers. 
Uw afvalbakken kunt op reguliere inzameldagen aan de weg plaatsen. Onze medewerkers zorgen 

ervoor dat deze centraal worden ingezameld, geledigd en weer geretourneerd. Wij verzoeken u 

om uw huisnummer op uw afvalcontainer te vermelden. Dezelfde werkwijze geldt voor overige 
inzamelingen. 
 
Bewonersavond / informatieavond. 
Om bovenstaande planning en uitvoeringswijze nader toe te lichten en u de mogelijkheid te 
geven om vragen te stellen ,willen wij u langs deze weg van harte uitnodigen voor de 

bewonersavond / informatieavond. 
 
LET OP in tegenstelling tot de publicatie in het weekblad van 25-06 zal de bijeenkomst 
worden gehouden : 

Op dinsdag 2 juli om 19:30 de Sporthal De Sjirp Burgemeester Willemeplein 1 , 
6118 CP te Nieuwstadt 

 
 
 

http://www.echt-susteren.nl/


 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Meer informatie? 
Wij vertrouwen erop u hiermede voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.  
Voor vragen en nadere info kunt u terecht bij ondergenoemde contactpersonen: 
 

Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw,  
dhr. P.Suppers (uitvoerder)      06-21522462 
dhr. D.Cleiren (projectleider)      045-5751155 

 
Namens Gemeente Echt Susteren,  

dhr. T.Vleeshouwers (toezichthouder / directie)   06-53706412 

dhr. S. Verwijlen (projectleider gemeente)    0475-478 478 

 

 
Wij vertrouwen op uw begrip voor de situatie en kijken uit naar een prettige samenwerking. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Het uitvoeringsteam 
GEBRS. KURVERS BV 
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT      

http://www.echt-susteren.nl/

