
 

AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN 
Fase 2  

 
Geachte bewoners en belanghebbenden, 
 
In opdracht van de gemeente Echt-Susteren voeren wij werkzaamheden uit in het kader van het project 
“Herinrichting Nieuwstadt Fase 2”. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden in de Fase 2, Het 
betreft een gedeelte Markt, het gedeelte Cremerstraat – tussen Haageinde, tot halverwege de Cremerstraat 
– en een gedeelte Haageinde.  
 
Hier kunt u zien waar we gaan werken: 

 
 
Wat gaan we doen 
Op woensdag 25 september starten wij met werkzaamheden in uw straat en wordt dit gedeelte van de straat 
afgesloten voor alle verkeer. In uw straat gaan we de riolering vernieuwen en de straat opnieuw straten. De 
werkzaamheden gaan ongeveer 4 weken duren. De planning is onder voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. 
 
Cremerstraat fase 1 
De Cremerstraat fase 1 is eigenlijk af, alleen zijn de straatstenen nog niet beschikbaar bij de leverancier. We 
dragen ervoor zorg dat de trottoirs goed beloopbaar zijn en dat auto’s de oprit kunnen bereiken. Naar 
verwachting duurt het nog enkele weken voordat de straatstenen beschikbaar zijn en het eerste gedeelte 
Cremerstraat kan worden afgemaakt. 
 
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 
Gedurende de werkzaamheden aan de Cremerstraat, Haageind en Markt is uw woning niet per auto 
bereikbaar. Te voet is uw woning altijd bereikbaar. Op de bovenstaande kaart zijn groene pijlen aangebracht 
hoe de Cremerstraat en Haageind nog bereikbaar zijn.  
 
Uw afvalcontainers kunt u gewoon buiten zetten zoals u gewend bent, wij zorgen ervoor dat hij geleegd 
wordt en weer teruggezet wordt. Het zou ons helpen als u uw huisnummer duidelijk op de container 
aanbrengt. 
 



 
Nadere info 
We vertrouwen erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of heeft u 
meer informatie nodig? Neem dan contact op met Gebr. Kurvers Wegenbouw – omgevingsmanager Maarten 
Beks  via 06-5264 0722 of via e-mail: ipbb.beks@outlook.com 
 
Inloopspreekuur 
Mocht u vragen hebben die u met de uitvoerder wilt bespreken, dan bent u van harte welkom op het 
inloopspreekuur. Dit inloopspreekuur is iedere woensdag van 13.30 uur tot 15.00 uur in de keet aan de 
Susterderweg tegenover huisnummer 14. 
 
Website 
Zoals we tijdens de informatieavond hebben verteld, is het project ook te volgen via de website van Gebr. 

Kurvers wegenbouw. (www.wegenbouwkurvers.nl/projecten).  
  

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