
 

 

AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN 
 
 
Herinrichting Kruising Molenweg Noord- 
Bergerweg te Stein 
 
 
 
Geachte belanghebbende, 
 

 
In week 42 (12 oktober 2020) gaan wij in opdracht van de gemeente Stein starten met de 
werkzaamheden Herinrichting Kruising Molenweg Noord-Bergerweg Stein. 

 
Normaliter zouden wij u uitnodigen om U  tijdens een inloopavond onze uitvoeringsplanning 
incl. de bijbehorende bereikbaarheid toe te lichten. Helaas mogen wij onder de geldende 
Covid-normen regels helaas geen bijeenkomsten organiseren vandaar dat wij u middels deze 
brief zo goed mogelijk proberen te informeren. 

 
Planning en bereikbaarheid 
 
Gezien de nogal behoorlijke ingreep die wij dienen uit te voeren op vnl. de kruising van de 
Bergerweg – Molenweg dienen wij de doorgaande weg voor een periode van in totaal 3 
weken af te sluiten voor al het doorgaande verkeer. 

 
In samenspraak met de gemeente hebben we besloten om de bereikbaarheid als volgt te 
regelen: 
 
Tijdens de uitvoering van Fase 1+2 (in combinatie) zal gedurende een periode van 3 weken 
12 t/m 30 oktober aaneengesloten de rijweg niet bereikbaar zijn.  
Dit betekend dat u uw auto elders dient te parkeren en uw woning alleen te voet bereikbaar 

is. 
Het fietsverkeer zal gebruik maken van het bestaande fietspad in Fase 3 (tijdelijk 
dubbelzijdig ingesteld) 
 

Voor een toelichting zie achterzijde van dexe brief inzake visualisatie 
 
Wanneer wij in Fase 3 aan de slag gaan zijn stellen wij de weg weer open en kunt u weer 

gebruik maken van uw inritten. 
Tijdens Fase 3 vragen wij u wel rekening te houden met het fietsverkeer daar wij het 
fietsverkeer dan dubbelzijdig / in twee richtingen gaan afwikkelen via het nieuwe fietspad 
aan uw voordeur zijnde Fase 2. 
 
In onderling overleg kunnen wij tijdens de uitvoeringsperiode bekijken of er in speciale en of 

noodgevallen een mogelijkheid bestaat om toch bij uw garagebox en of parkeerplaats te 
geraken. Hiervoor kunnen wij echter geen garantie geven. 
 
Ontwerp, Planning en fasering 
 
Mocht u verder meer inhoudelijk informatie over de inhoud van het project willen vinden 
bestaat er de mogelijkheid om het ontwerp, de fasering en de planning te bekijken.  

Hiervoor dient u de volgende website van Wegenbouw Kurvers B.V. te raadplegen: (Ctr. + 
klikken op de volgende link)  www.herinrichtingbergerwegmolenweg.nl  

 
Door te kijken onder item ‘Herinrichting Bergerweg Molenweg, kunt u de documenten inzien 
en/of downloaden. Aan de hand van deze documenten ziet u hoe het project aangepakt zal 
worden.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Het uitvoeringsteam bestaande uit: 
 
Gebr. Kurvers BV  > contactpersoon Dennis Cleiren  045-5751155 
 

Gemeente Stein > contactpersoon Rob Geraedts  046-4359393  

http://www.herinrichtingbergerwegmolenweg.nl/


 

 

 
 


