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Uitnodiging voor inloopavond herinrichting op den Haan
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Beste bewoner/Ondememer,

De Gemeente Brunssum is voornemens een grote infrastructurele opknapbeurt uit te voeren
in de woonwijk op den Haan Brunssum.
De aanleiding voor de reconstructie van op den Haan is de noodzakelijke vervanging en
aanpassing van het riool. Deze is aan het eind van zijn levensduur en is niet voorbereid op de buien
van de toekomst. Voor deze noodzakelijke vervanging van het riool wordt de bestaande
asfaltverharding en het trottoir opgebroken en vernieuwd. De asfaltverharding zal in de nieuwe
situatie worden vervangen door klinkerbestrating (conform richtlijnen 30km/u zone).
De renovatie van wegen en riolering vindt plaats in de volgende straten: Poorterstraat,
Landsheerstraat, Leenheerstraat, Schoutstraat, Schepenstraat, Vroedschapstraat, Clercstraat,
Drossaard en de Merkelbeekerstraat.
De start van de voorgenoemde werkzaamheden is naar verwachting medio oktober 2018 en zullen
naar verwachting 1 jaar in beslag nemen. Om overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te
beperken en de bereikbaarheid zo veel mogelijk te garanderen zullen de werkzaamheden gefaseerd
uitgevoerd worden.
Het conceptplan zal op de inloopavond donderdag 14 juni van 19.00u tot 20.30u in
gemeenschapshuis Klaver Vier, Florence Nightingalestraat 6 Brunssum ter inzage liggen.
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Tijdens de inloop avond zullen er een aantal afgevaardigden van de gemeente aanwezig zijn om
eventuele vragen te beantwoorden of om op verzoek een mondelinge toelichting op het
conceptplan te geven.

Parkstad Limburg Langs deze weg willen we u uitnodigen om een bezoek te brengen aan de inloopavond donderdag

14 juni aanstaande. Tijdens genoemde uren kunt u gewoon binnenlopen.

Verkeersveiligheid:
De 30-kilometer zone en eenzijdig parkeerverbod in voorgenoemde straten zal ongewijzigd
blijven. In de Schepenstraat, Vroedschapstraat en Schoutstraat worden een viertal plantvakken in
combinatie met een verkeersdrempel aangelegd.
De reconstructie wordt aangegrepen om een aantal verkeerstechnische aanpassingen te realiseren.
Zo komen de blokkades in de kruispunten Vroedschapstraat - Poorterstraat en Schepenstraat Poorterstraat en de langs- en haaksparkeervakken in de Leenheerstraat te vervallen.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,
krachtens ondermandaat,

Hoofd afdeling Openbare ruimte

J. Maessen

