
Nieuwsbrief 3 
Project: Herinrichting Markt en omgeving Oirsbeek 
 

Pagina 1 van 2 

Heerlen, 14 juli 2020 
Geachte bewoners/belanghebbenden, 
 
Hierbij ontvangt u de 3e 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. 
 
Inloopavond 
Op 2 juli is de inloopavond georganiseerd. Later dan we vooraf 
hadden gepland, maar zoals bij iedereen bekend speelde de 
maatregelen in het kader van COVID-19 on parten. De avond was 
desondanks geslaagd. 

 
Fase 1, Grachtstraat  
De werkzaamheden in de Grachtstraat zijn gereed. In de Grachtstraat 
worden nog enkele parkeervakken aan de kerkzijde gemaakt. Hierbij 
letten we er goed op dat inritten geen hinder hebben van de 
parkeervakken en dat het doorgaand verkeer ook voldoende ruimte 
heeft om te rijden  
 
Fase 2, Nieuwe weg langs Markt  
De riolering in de nieuwe weg is aangebracht het straatwerk vlot goed. 
De nieuwe weg langs de Markt is voor de bouwvak helemaal klaar. De 
nieuwe weg wordt dan ook opgesteld voor verkeer 
 
Fase 6, Raadhuisstraat en pleintje 
In de Raadhuisstraat zijn we afgelopen is de riolering aangebracht en 
is begonnen met het aanbrengen van het straatwerk en zitbanken. We 
streven ernaar om ook de Raadhuisstraat en het pleintje voor de 
gereed bouwvak te hebben. 

 
Planning 
Nog altijd hebben we een kleine vertraging ten opzichte van de planning (een week). De nieuwe waterleiding 
is in de afgelopen weken in gebruik genomen en dit gedeelte van de Oirsbekerweg is voorzien van een laag 
tijdelijk asfalt. De Dorpstraat – Oirsbekerweg is weer begaanbaar voor het doorgaande verkeer. 
 
Na de bouwvak (17 augustus) starten we met fase 3 – de Dorpstraat. De aanwonenden ontvangen hiervoor 
nog een bewonersbrief. 
 
Afkoppelen regenwater 
Binnen het project wordt het regenwater – indien mogelijk de regenwaterafvoeren – meteen afgekoppeld 
van de woning en op het nieuwe ondergrondse systeem aangesloten om op die manier schoon regenwater 
niet in het vuilwaterriool te laten verdwijnen. 
 
Bereikbaarheid 
Op de volgende pagina hebben we de werkvakken weer ingetekend en de mogelijke routes voor de auto’s. Te 
voet kunt u de werkvakken te allen tijde passeren. 
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Waar vinden de werkzaamheden plaats? 

 
 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid? 
Stegelenhof en Raadhuisstraat 
De Stegelenhof en Raadhuisstraat zijn tijdelijk doodlopende straten die in twee richting mogen worden 
bereden. 
Er blijft een strook voor voetgangers beschikbaar tussen de Dorpstraat en de Stegelenhof. (groene pijl op het 
kaartje) 
 
Markt 
De Markt is bereikbaar via de Dorpstraat en via de Oirsbekerweg. Via de Verlengde Lindelaan is de 
parkeerplaats niet bereikbaar.  
 
Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op de website: www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl 
Daarnaast is een omgevingsapp beschikbaar, waar deze informatie ook beschikbaar is. Via 
deze app kunt u ook meteen contact opnemen met ons. U vind de app in de appstore onder 
de naam Omgevingsapp. U herkent de app aan het hiernaast getoonde logo: 
 
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.  

Café “In de Vrie” 

http://www.wegenbouwkurvers.nl/projecten/oirsbeek.nl
mailto:ipbb.beks@outlook.com

