
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

 

  

  

  

 

 

 

Datum: 21 september 2020 

Uw kenmerk:  

Zaaknummer: 0971154871 

Behandeld door: R.H.G. Vluggen 

Betreft: Herinrichting Jurgensstraat Elsloo 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Stadhouderslaan 200 

Postbus 15 

6170 AA  Stein 

T +31 (0)46 435 93 93 

info@gemeentestein.nl 

www.gemeentestein.nl 

 

BTW   NL 0017.31.105.B.02 

KvK    5198 4997 0000 

IBAN   NL20 BNGH 0285 008 110 

BIC     BNGH NL2G 

 

De gemeente Stein is voornemens in 2021 de Jurgensstraat opnieuw in te richten. Met deze 

herinrichting willen wij de verkeersveiligheid vergroten en eventuele knelpunten in de 

openbare ruimte oplossen. Deze herinrichting willen wij gezamenlijk met de bewoners en 

overige belanghebbenden vormgeven. Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij geen 

traditionele bewonersbijeenkomsten organiseren. De bewoners en overige belanghebbenden 

willen wij op onderstaande manier bij de planvorming betrekken. 

 

Stap 1: 

De bewoners en overige belanghebbenden stellen wij via deze brief een open vraag over 

welke knelpunten in de Jurgensstraat worden ervaren. 

 

Stap 2: 

Op basis van de verzamelde info uit stap 1 wordt een prioritering gemaakt en worden 

mogelijke oplossingen weergegeven. Dit wordt via een enquête voorgelegd aan de bewoners, 

om zo een oplossing te vinden met groot draagvlak, waarbij zoveel mogelijk knelpunten 

worden opgelost. 

 

Stap 3: 

Met de input uit stap 1 en stap 2 wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Hierbij zal de 

gemeente gebruik maken van de kennis en expertise van een adviesbureau. Het voorlopig 

ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een inloopmiddag/avond waarbij de Coronamaatregelen 

in acht worden genomen. 

 

http://www.gemeentestein.nl/


 

Stap 4: 

Het voorlopig ontwerp wordt naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners tijdens de 

inloopmiddag/avond bijgesteld tot een definitief ontwerp welke in het voorjaar 2021 wordt 

uitgevoerd. 

 

Vraag aan de bewoners en overige belanghebbenden. 

 

Deze brief is de start van stap 1. Wij vragen u om de door u ervaren knelpunten bij de 

huidige inrichting te melden. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als, verkeersveiligheid, 

openbare verlichting, afwatering, soort en kwaliteit bestrating, eenrichtingsverkeer, bomen, 

etc. Indien u tevreden bent met onderdelen in de openbare ruimte kunt u dit uiteraard ook 

aangeven. Geef uw opmerkingen zo specifiek mogelijk aan. 

Als u al een bepaalde oplossing in gedachte heeft, kunt u deze ook doorgeven. 

 

Wij vragen u, bij voorkeur via mail, uw bijdrage uiterlijk 30 september 2020 aan te leveren 

(e-mail adres roger.vluggen@gemeentestein.nl). Als onderwerp SVP vermelden “Herinrichting 

Jurgensstraat”. 

 

Wij bieden u ook de mogelijkheid aan om mondeling toelichting te geven (telefonisch of face 

to face met inachtneming van de coronamaatregelen), indien u hier behoefte aan heeft kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met de projectleider de heer R. Vluggen bereikbaar via 

telefoonnummer 046-4359393 (of via e-mail naar roger.vluggen@gemeentestein.nl). Eerder 

gemaakte opmerkingen in het verkeerarrangement Elsloo en tijdens infoavonden worden 

uiteraard ook meegenomen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw bijdrage graag 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

krachtens ondermandaat, 

 

projectleider/adviseur Openbare Ruimte afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling  

dhr. R.H.G. Vluggen 
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