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Elsloo, 10-04-2020
Ons kenmerk: 419211-11-08
Betreft:
Werkzaamheden Fase 5

Geachte bewoner(s),
As. weekend is PASEN en zoals u buiten kunt zien, is het overgrote deel van de Stationsstraat inmiddels
al voorzien van de eerste asfaltlagen.
De rijbaan blijft tijdens het Paasweekend bereikbaar. Voor de periode na de Pasen vragen wij u om
rekening te houden met het volgende :
Vanaf dinsdag 14 april 2020 hervatten wij de werkzaamheden, en wel uitvoering van Fase 5.
Dit houdt in dat op doordeweekse dagen de Stationsstraat gesloten is voor het doorgaande verkeer en
enkel bereikbaar is voor bestemmingsverkeer.
Vanaf dinsdagochtend 14 april 06:30 uur mogen er geen voertuigen meer geparkeerd staan in het
werkvak vanaf Stationsstraat 102A tot en met Stationsstraat 117. Als u binnen het werkvak woonzaam
bent, zal uw inrit tijdelijk niet bereikbaar zijn. Wij verzoeken u dan ook om uw auto tijdig elders te
parkeren en het aantal parkeerplaatsen dat wel nog bereikbaar is binnen het werkvak, vrij te houden
voor winkeliers.
Het doorgaande verkeer richting ‘Oud Elsloo’ wordt omgeleid via de Jurgenstraat en verkeer vanaf ‘Oud
Elsloo’ wordt omgeleid via de Mgr. d’Arbergstraat en de Burgemeester van Mulkenstraat.
Voetgangers kunnen gedurende de werkzaamheden te allen tijde gebruik maken van minimaal één zijde
van het trottoir. In de weekenden worden de werkvakken opengesteld voor bestemmingsverkeer door
middel van een tijdelijke funderingsbaan.
Wij verzoeken u met klem om geen voertuigen te parkeren op de funderingsbaan.
Mocht u buiten onze werktijden de funderingsbaan betreden, geschiedt dit geheel op eigen risico.
De huisvuilcontainers binnen het werkgebied kunt u op de betreffende inzameldag uiterlijk vóór 07:00
uur aan straat zetten. Wij zorgen dat de containers op een verzamelplek terecht komen, en na lediging
weer terug bij uw woning worden geplaatst.
Om de overlast van stof en modder te beperken, zal Van Boekel per fase aan ieder adres een deurmat
uitdelen. Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld zich aan te melden om eenmalig uw ramen te
laten wassen aan de straatzijde, uiteraard op kosten van Van Boekel.
Gelieve uw aanmelding per e-mail te versturen vóór het einde van Fase 5, beoogd op 29-05-2020.
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Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates?
Voor vragen, specifieke afspraken of tips gedurende de uitvoering kunt u contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens:
1e Dhr. Jacobs, tijd. Omgevingscoördinator
2e Dhr. Soentjens, Uitvoerder
Email:
Project-website:
Gemeente-website:

Van Boekel Regionaal
Van Boekel Regionaal

+31 (0)6 - 2092 9652
+31 (0)6 - 3099 7520

stationsstraat-elsloo@vanboekel.com
www.stationsstraat-elsloo.com
www.gemeentestein.nl/projecten

Inloop-spreekuur
Gedurende het project zal er wekelijk op maandagochtend tussen 09:00 en 10:00 uur een inloopspreekuur georganiseerd worden. U bent dan van harte welkom op het kantoor van Van Boekel,
gelegen aan de Sanderboutlaan 2A te Elsloo.
Tevredenheidsmeting
Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Daarvoor is het echter belangrijk
om te weten, hoe u de werkzaamheden ervaart. Wij zullen u (indien u zich hiervoor aanmeldt) dan na
iedere hoofdfase een korte vragenlijst sturen om te meten hoe u de werkzaamheden ervaart.
De eerste 4 aanmeldingen per fase , en aan degene(n) met de beste tip(s) om ons werk te verbeteren,
ontvangen een tegoedbon ter besteding bij een lokale ondernemer.
Wilt u graag deelnemen aan de tevredenheidsmeting(en) ? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw
gegevens door te sturen naar Stationsstraat-elsloo@vanboekel.com. Dan zorgen wij ervoor dat u op de
hoogte wordt gehouden van de tevredenheidsmeting.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Stein &
Van Boekel Regionaal BV
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