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Onderwerp Herinrichting Jurgensstraat Elsloo, Fase 2 

Projectnummer CEP.05248 

Project Herinrichting Jurgensstraat Elsloo, Fase 2 

   

 Geachte mevrouw of meneer, 

 
Op maandag 19 September zal BAM Infra starten met de resterende werkzaamheden in de 

Jurgensstraat. Ten behoeve van de voorbereiding kunnen er al vooraf al werkzaamheden 

plaatsvinden.   

 

Wat gaan we doen? 
De volgende werkzaamheden gaan we uitvoeren: 

- Opbreken van de verharding; 

- Aanbrengen van infiltratie riool voor regenwater; 

- Vervangen huisaansluitingen riool; 

- (her) straten van de voetpaden / parkeerplekken; 

- Asfalteren. 

 

Planning: 

De werkzaamheden starten op maandag 19 september en duren tot eind december 2022. De 

werkzaamheden zijn weersafhankelijk, indien er vertraging ontstaat communiceren wij dit 

tijdig met u. Er wordt gewerkt op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 16.30 uur. 

 

Locatie en bereikbaarheid: 

De werkzaamheden bevinden zich op de Jurgensstraat, tussen de Bandkeramiekersstraat en 

Schoolstraat. De woningen blijven bereikbaar voor de bewoners (te voet en met de fiets) en 

voor de hulpdiensten.  

 

Vanaf 19 september tot circa halverwege november gaan de werkzaamheden starten tussen 

de Schoolstraat en de Charles de Geloesstraat. Hier zullen geen auto’s geparkeerd mogen 

staan en dienen in de omliggende straten geparkeerd te worden (parkeerplaats “aan het 

brikke” wordt ook afgesloten, de locatie is weergegeven op de afbeelding op de volgende 

pagina.  
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Figuur 1;  Werkzaamheden vanaf 19 September tot circa halverwege november.  

Dichtstraten plantvakken fase1. 

In fase 1 (tussen Bandkeramiekersstraat en Charles de Geloesstraat) zijn plantvakken tussen 

de parkeerstrook en het trottoir aangebracht. Deze plantvakken worden door ons bestraat. 

Deze werkzaamheden worden gedurende de uitvoeringsperiode ingepland. Voor deze 

werkzaamheden hoeft de straat niet afgesloten te worden en ondervindt u nagenoeg geen 

overlast. Alleen het naastgelegen parkeervak zal tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. 

 
Vuilophaaldiensten 

Uw afval kunt u op de gebruikelijke ophaaldag op straat zetten. Wij zorgen ervoor dat deze  

door de afvaldiensten wordt opgehaald.  

 

Hinder en overlast 

We proberen hinder en overlast van onze werkzaamheden tot een minimum te beperken. 

Maar waar gewerkt wordt is altijd wat overlast. Wij hopen op uw begrip daarvoor.  

 

Afkoppelen riolering 

In de straat worden een nieuw regenwaterriool aangelegd. In dit regenwaterriool wordt het 

regenwater dat in de openbare ruimte valt opgevangen en in de bodem geïnfiltreerd. Hiermee 

dragen we bij aan het voorkomen van wateroverlast in laag gelegen gebieden bij hevige 

regenval. Op dit regenwaterriool kan ook het regenwater van particuliere percelen worden 

aangesloten. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de 

toezichthouder van de gemeente (contactgegevens staan onderaan deze brief). De 

gemeente zal dan gratis een aansluiting maken tussen het nieuwe regenwaterriool en uw 

perceelsgrens. 
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Inloopavond 

Wij organiseren op 14 september a.s. een inloopavond in het Maaslanscentrum. U kunt 

tussen 19:00 en 21:00 uur, op een tijdstip dat u het beste uitkomt binnenlopen. Tijdens de 

inloopavond kunnen wij uw vragen over de uitvoering, planning etc. beantwoorden. Ook kunt 

u de tekeningen van hetgeen gemaakt wordt inzien en daar vragen over stellen. 

 

Onze contactgegevens 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u met ons contact opnemen. Mocht u vooraf al 

vragen hebben over de uitvoering kunt u werkvoorbereider Niek Joris mailen naar 

niek.joris@bam.com. Tijdens de werkzaamheden is uitvoerder Peter Wolters te bereiken op 

telefoonnummer 06-23011945 (tussen 7:00 en 16:00). 

 

Namens de gemeente is contactpersoon toezichthouder Sjors Dieteren. Hij is bereikbaar via 

e-mailadres dieteren@plangroep-heggen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

BAM Infra Regionaal Helmond 

 

R. Vleugels 

Projectleider 

 
 
 
 
 


