
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan de bewoner(s) van dit pand 

  

  

 

 

 

Datum: 13 april 2022 

Uw kenmerk: 
 

Zaaknummer: 0971154871 

Behandeld door: R.H.G. Vluggen 

Betreft: Herinrichting Jurgensstraat. 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Stadhouderslaan 200 

Postbus 15 

6170 AA  Stein 

T +31 (0)46 435 93 93 

info@gemeentestein.nl 
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U ontvangt deze brief omdat we u graag op de hoogte brengen van het werken aan de 

Jurgenstraat en u uitnodigen voor een bewonersbijeenkomst op 18 mei 2022.  

 

Zoals u wellicht al heeft gehoord is aannemer Van der Made failliet gegaan. Hierdoor kan de 

aannemer de werkzaamheden in uw straat niet meer afronden. Bij een faillissement moeten 

een hoop zaken geregeld worden, voordat het werken aan de Jurgenstraat weer kan 

beginnen. Inmiddels zijn wij zover dat we u kunnen vertellen hoe het nu verder gaat.  

 

Vervolg 

We gaan de komende tijd op zoek naar een nieuwe aannemer. Voordat wij een aannemer 

benaderen, moeten wij eerst een nieuw contract (technische beschrijving en tekeningen) 

maken. Dit geeft ons meteen een kans om het oude contract aan te passen.  

Om te inventariseren of de bewoners van de Jurgenstraat aanpassingen willen, nodigen we u 

van harte uit voor de bewonersavond woensdag 18 mei a.s.. 

 

Planning 

Nieuw contract:  april-mei 2022 

Bewonersavond: 18 mei 2022 

Aanbesteding:  week 22-week 28, 2022 

Start uitvoering:  na zomervakantie 2022 
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Bewonersavond  

Datum:   woensdag 18 mei 2022  

Tijd:    19:00 uur  

Locatie:   Maaslandcentrum, Burgemeester Maenenstraat 45 in Elsloo  

 

Aanmelden:  Uiterlijk 11 mei 2022 via info@gemeentestein.nl, zet in het onderwerp 

‘Aanmelden Jurgenstraat’. 

 

Tijdens de bewonersavond: 

• kijken we terug op het ontwerpproces dat in Coronatijd heeft plaatsgevonden.  

• doen we een tussenevaluatie van het deel dat al klaar is. 

• maken we samen afspraken over de uitvoering van het deel van de Jurgensstraat 

waar nog gewerkt gaat worden. 

 

We zien u graag 18 mei in het Maaslandcentrum.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen voor de gemeente? Neem dan contact op 

met de heer Vluggen van de gemeente Stein bereikbaar via volgende e-mailadres: 

roger.vluggen@gemeentestein.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

krachtens ondermandaat, 

 

 

projectleider/adviseur Openbare Ruimte afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling  

dhr. R.H.G. Vluggen  

mailto:info@gemeentestein.nl

