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Heerlen, 25 maart 2020 

Geachte bewoners/belanghebbenden, 
 
In de afgelopen weken zijn wij druk geweest met de aanleg van de riolering in de Grachtstraat. Deze week 
ronden wij de werkzaamheden aan de riolering in de Grachtstraat af en begint daar de aanleg van het 
straatwerk. Daarom starten wij morgen, woensdag 10 juni, met de volgende fase van het project: de aanleg 
van de riolering en rijbaan van de verbinding tussen de Verlengde Lindelaan en de Dorstraat. Middels deze 
brief informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en de impact voor de omgeving en 
bereikbaarheid. 
 
Wat gaan we doen? 
De weg langs de parkeerplaats van de Jumbo wordt opgebroken en afgevoerd. Daarna worden er 
rioleringswerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een infiltratiesysteem voor regenwater wordt aangelegd. 
Aansluitend worden de weg met gebakken klinkers opnieuw aangelegd. Bij de nieuwe weg is rekening 
gehouden met eenheid in materiaal- en kleurgebruik. De werkzaamheden aan de Grachtstraat en het pleintje 
gaan ongeveer 5 weken. 
 
Ter hoogte van de kruising Dorpstraat en de Oirsbekerweg worden nog werkzaamheden uitgevoerd door de 
NUTS-beheerder (blauwe gebied). We verwachten dat deze werkzaamheden volgende week zijn afgerond, 
waarna wij een nieuwe asfaltlaag aanbrengen en de weg weer open kan. 
 
Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

 
 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 
De parkeerplaats van de Jumbo is bereikbaar via de Dorpstraat en via de Oirsbekerweg. Via de Verlengde 
Lindelaan is de parkeerplaats niet bereikbaar. 

Café “In de Vrie” 



Start werkzaamheden fase 2 
Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek 
 

 

De invalidenparkeerplaatsen voor het appartementencomplex zijn tijdelijk verplaatst naar de eerste 3 
parkeerplaatsen voor de Jumbo. De bebording is daar reeds aangebracht. 
 
Huisvuil en overige inzamelingen kunt u op de reguliere ophaaldagen voor uw woning aanbieden. Onze 
medewerkers zorgen voor centrale inzameling en retourneren uw container na lediging. 
 
Meer informatie 
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.  
 
De contactpersoon namens de gemeente Beekdaelen is de heer R. Van Straaten (toezichthouder):  06-
25302776  
 
Voor meer informatie en ontwerptekeningen kunt u terecht op: 
www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl 
 
 

Onze dank alvast voor uw begrip en medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Mede namens de gemeente Beekdaelen 
Het uitvoeringsteam 
GEBRS. KURVERS BV 
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT 
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