
 

 

   
 

  
        

         
    

       
       

  

          
         

      
  

    
         
             

     

        
         

    
  

    
 

         
        

   

          
          

       

         
       

       
        

    
        

    
  

      
     

        
         

    

           
          

          
        

 
       

        
     

    

 
           

       
           

         
  

        
         

       
       

           
         

         
  

        
  

      
         

      
      

       
 

       
  

      
        

        
     

    
        

 
     

         

 

  

Infobulletin werkzaamheden 
Zuidsingel 

Het project 
In opdracht van de gemeente Maasgouw starten wij, 
BESIX Infra Nederland, op donderdag 14 juli a.s. met 
werkzaamheden aan de Zuidsingel 

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader 
van het project Onderhoud Asfaltwegen in de 
Gemeente Maasgouw. 

Door middel van dit infobulletin brengen wij u graag op 
de hoogte over de inhoud en duur van de 
werkzaamheden en over uw bereikbaarheid tijdens 
onze werkzaamheden. 

Wat gaan we doen? 
De bovenste laag asfalt van de Zuidsingel zal tussen 
de kruising met de Molenweg en de kruising met 
Sint Gertrudisstraat worden vervangen. 

Daarnaast zal in het kader van de verkeersveiligheid 
op de kruisingen met Achter de Molen en Sint 
Gertrudisstraat een verkeersplateau worden 
gecreëerd. 

Wanneer worden deze werkzaamheden 
uitgevoerd? 
Zoals vermeld zullen we op donderdag 14 juli starten 
met onze werkzaamheden en zullen we de bestaande 
deklaag frezen. 

Op vrijdag 15 en maandag 18 juli zullen we divers 
voorbereidend straatwerk uitvoeren en op dinsdag 
19 juli weer een nieuwe deklaag aanbrengen. 

Aansluitend zal er op woensdag 20 juli een 5-tal 
nieuwe putten worden geboord in de rijbaan. 

We voeren onze werkzaamheden uit op werkdagen 
(ma - vrij) tussen 07.00 en 17.00 uur. 

Hoe blijft u bereikbaar? 
Voor het doorgaand verkeer zal er tijdens de 
werkzaamheden een omleidingsroute worden 
ingesteld. 

Voor zowel aanwonende als bestemmingsverkeer blijft 
de Zuidsingel zoveel mogelijk bereikbaar 

Echter, tijdens het aanbrengen van een nieuwe laag 
asfalt kunnen we niet anders dan de rijbaan tijdelijk 
volledig af te sluiten. 

Indien u op dinsdag 19 juli met de auto weg moet, 
willen wij u verzoeken de auto in de avond van 
maandag 18 juli in een van de omliggende straten te 
parkeren zodat u te alle tijden weg kunt. 

Helaas kunnen we, ondanks de hiervoor genoemde 
maatregelen, niet voorkomen dat u enige hinder zult 
ondervinden van onze werkzaamheden. Hiervoor 
vragen wij uw begrip. 

Contact 
Het heeft in deze tijd onze voorkeur om u zo veel 
mogelijk digitaal van informatie te kunnen voorzien. 
Hiermee kunnen we u altijd snel en op de juiste manier 
op de hoogte houden van de werkzaamheden en de 
planning. 

Daarnaast maken we gebruik van onze BESIX Infra 
Omgevingsapp. Met deze app houden we u tijdens de 
uitvoering door middel van pushberichten op de 
hoogte van mogelijk wijzigingen en uw bereikbaarheid. 

Ook heeft u in deze app de mogelijkheid om een vraag 
te stellen of opmerking te plaatsen via het tabblad 
‘contact’. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met 
u op. 

Download de BESIX Infra Omgevingsapp in de Play-
en Appstore: 

1) Installeer en open de app 
2) Uw wordt gevraagd om toegang tot uw locatie 

te verlenen  Geef akkoord. 
3) Markeer het project “Onderhoud Wegen 

gemeente Maasgouw.” als favoriet (klik op de 
ster) 

4) Open de projectinformatie en zet “Ontvang 
meldingen” aan. 

Wilt u toch liever iemand spreken? 
Mocht u toch graag telefonisch iemand spreken, dan 
kunt u op werkdagen tijdens kantooruren (tussen 9.00 
en 17.00) contact opnemen met: 

 Gemeente Maasgouw, toezichthouder 
o Ruud Strijbosch (tel. 0475 85 25 00) 

 BESIX Infra Nederland, uitvoerder 
o Bjorn Kreuze (tel. 06 39 18 52 53) 



 

 

 

 

  

 

 

 


