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AAN DE BEWONERS VAN
Sint Joosterbaan en Strumenkampstraat te Sint Joost.

Uw ref.:

onze ref.: 110.20.0067

Panheel, 10 september 2020.

Geachte bewoner,
In opdracht van de Gemeente Echt-Susteren starten wij, Bloem Infra B.V., met de werkzaamheden ten
behoeve van de reconstructie van de Sint Joosterbaan en de Strumenkampstraat te Sint Joost.
Langs deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang en de geplande werkzaamheden.

Informatie voor aanwonenden
Ten gevolge van de landelijke Corona-maatregelen is het momenteel niet mogelijk om een publieke
informatieavond te organiseren, welke destijds wel toegezegd is. Om u als aanwonende toch in de
gelegenheid te stellen om vooraf vragen te stellen hebben wij in overleg met de Gemeente Echt-Susteren
besloten om dit middels twee manieren te faciliteren:
• Vragen kunnen via de mail gesteld worden; dhe@bloeminfra.nl.
• Tevens bieden wij u de mogelijk aan om één op één vragen te stellen bij ons in de keet. Wij plaatsen
onze keet aan de Caulitenstraat (t.h.v. T-splitsing met Sint Joosterbaan) waar u vanaf week 41
terecht kunt. Hiervoor kunt een afspraak maken met onze werkvoorbereider Don van der Heyden
(06-11681889), uitvoerder Arno Tummers en de directievoerder Jean-Pierre Wertz.

In deze informatiebrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Projectinformatie
- Bereikbaarheid
- Planning en fasering
- Ophalen huisvuil
- Communicatie
- Bewonerscommissie

Projectinformatie
Het project betreft in grote lijnen een vernieuwing van het gemeentelijk rioolstelsel en de algehele renovatie
van wegen, trottoirs, parkeerstroken en groenstroken.
Op onze website (https://www.bloeminfra.nl/portfolio/sint-joosterbaan-strumenkampstraat-sint-joost/) is de
volgende projectinformatie te vinden:
- Ontwerptekening van de nieuwe situatie
- Planning en fasering
- Verkeersmaatregelen, afzettingen en omleidingen
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Bereikbaarheid
- Vanaf week 39 worden er vooraankondigingsborden geplaatst ter attentie van de geplande
werkzaamheden.
- Vanaf week 41 starten de werkzaamheden in 3 verschillende fases. Doorgaand verkeer is dan per
fase niet meer mogelijk.
- De Caulitenstraat blijft te allen tijde bereikbaar voor het doorgaande verkeer. Gedurende enkele
dagen in week 41 en 42 plaatsen we hier een tijdelijke voorrangsregeling voor het maken van de
rioolaansluiting. Maar de weg blijft open.
- Voetgangers en fietsers kunnen altijd via het trottoir of een tijdelijk pad het werk passeren.
- Aanwonenden kunnen eveneens via het trottoir of een tijdelijk pad hun woning bereiken.
- Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. Waar
mogelijk biedt Bloem maatwerk aan. Hiervoor kunt u met onze uitvoerder contact opnemen.

Planning en fasering
De werkzaamheden starten 5 oktober 2020 en we verwachten de werkzaamheden in december 2020 af te
ronden. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
De werkzaamheden worden in 3 fasen uitgevoerd (zie onderstaande afbeelding).
Fase 1 betreft Sint Joosterbaan 2 t/m 26.

Ophalen huisvuil
Tijdens de dagen dat de vuilcontainers worden geledigd, verzoeken we u om uw vuilcontainers ‘s morgens
voor 07:00 uur op uw oprit te plaatsen. We zorgen er vervolgens voor dat uw vuilcontainer tijdig, conform
afspraak met ICOMES, op de afgesproken verzamelplaats aanwezig is. Na het ledigen wordt uw
vuilcontainer weer netjes bij u op de oprit geplaatst. Indien uw vuilcontainer niet is voorzien van een
huisnummer dan verzoeken we u om dat alsnog te doen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat u uw eigen
vuilcontainer terug krijgt.
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Communicatie
- Bloem biedt één op één afstemming aan voor ondernemers en andere belanghebbenden. Neem
hiervoor contact op met onze uitvoerder Arno Tummers.
- U ontvangt voor de aanvang van iedere fase een bewonersbrief om u op de hoogte te houden van
de vorderingen van onze werkzaamheden.
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen:
Dhr. Arno Tummers, uitvoerder van het werk; telefoon 06-15025606 (eerste aanspreekpunt).
Dhr. Paul Strijbos, projectleider van het werk; telefoon 06-29053907.
Dhr. Nico Heijen, Projectleider Gemeente Echt – Susteren; telefoon 0475-478478.
Dhr. Jeroen Gehlen, toezichthouder Gemeente Echt – Susteren; telefoon 06-54306385.
Dhr. Jean-Pierre Wertz, directievoerder Gemeente Echt – Susteren; telefoon 06-28580644.

Bewonerscommissie
Als laatste zullen wij ook nog een bewonerscommissie formeren. Deze commissie zal bestaan uit 2
omwonende vanuit de wijk, 1 afgevaardigde vanuit de gemeenschapsbelangen. De commissie zal op nog
nader te bepalen tijdstippen overleggen met het projectteam van de aannemer en gemeente Echt-Susteren.
Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan deze overleggen kunt u zicht opgeven via bijgevoegd
email-adres (j.wertz@geonius.nl). Zodra er zich meer dan 2 personen opgegeven hebben zullen de
deelnemers middels inloting bepaald worden. Graag verzoeken wij u om bij de aanmelding u adres,
telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Wij weten dat we overlast komen veroorzaken in uw buurt, maar proberen dit tot een minimum te beperken.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking hierin. Wij stellen alles in het werk om u zo weinig
mogelijk hinder te laten ondervinden.

Hoogachtend,

Bloem Infra B.V.
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