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Start uitvoering Treebeekplein

Beste meneer, mevrouw,
In vervolg op onze brief van 29 maart sturen wij u meer informatie met betrekking tot de herinrichting
van het Treebeekplein. Dinsdag 6 april is BLM Wegenbouw in opdracht van gemeente Brunssum
gestart met de werkzaamheden. We gaan aan de slag met de nieuwe inrichting van het park waarin
een grote vijver komt en twee nieuwe parkeertuinen aan de uiteinden van het park. Ook leggen we de
nieuwe weg aan voor de woningen die nu gebouwd worden. En we passen delen van de Koolweg, de
Uranusstraat en de Spoorstraat aan op de nieuwe situatie.
Fase 1 en 2
We starten met de aanleg van de vijver, dat is fase 1. Omdat daar een ondergrondse waterbuffer
onder komt te liggen, is dat een complexe klus waar we tot augustus mee bezig zijn. Fase 2, de
aanleg van de parkeertuin oost start ook binnenkort en loopt dus deels tegelijkertijd met fase 1.
Fase 3
In week 21 starten wij met de werkzaamheden van parkeertuin west, dat is fase 3. Deze start nadat
fase 2 is afgerond om zo veel mogelijk parkeerplaatsen te behouden.
Naar verwachting is het complete werk klaar op 6 augustus. Natuurlijk kan het weer ons nog parten
spelen, waardoor er vertraging zou kunnen ontstaan.

Bereikbaarheid
Per fase informeren wij u als omwonenden met een bewonersbrief;
Uw woning is te allen tijde te voet en per fiets bereikbaar;
Om veilig te kunnen werken in fase 1 moeten we voorbereidingen te treffen aan de riolering in de
Sterrenstraat vanaf woensdag 14 april. De werkzaamheden zullen 2 á 3 dagen in beslag nemen.
Uw woning is te allen tijde bereikbaar en voor het weekend zijn de werkzaamheden afgerond.

Communicatie
Is er iets waarover u met ons wilt afstemmen, bijvoorbeeld de bereikbaarheid bij een verhuizing?
Neem dan contact op met Nona Hendrix, contactpersoon bij BLM Wegenbouw (contactgegevens
vindt u onderaan brief);
Op de website van gemeente Brunssum vindt u meer informatie over het project:
www.brunssum.nl/Treebeek
U ontvangt een bewonersbrief vóór we vlakbij uw woning of onderneming starten. Daarin
vindt u de praktische informatie over zaken als planning en bereikbaarheid;
Altijd snel op de hoogte zijn? Wij hebben een WhatsApp-groep voor bewoners, bedrijven en
instellingen. U kunt zich via een WhatsApp-bericht aanmelden bij Nona Hendrix.
BLM Wegenbouw App
Vindt u het leuk om de ontwikkeling te volgen? Maak dan gebruik van de gratis BLM Wegenbouw
App. Deze kunt u downloaden in de Appstore voor iPhone of Playstore voor Android;
Installatiewijze:
• Open de Appstore op uw smartphone of tablet
• Zoek op BLM Wegenbouw en installeer de app
• Zoek in de app op ‘Treebeek’
• Klink op ‘nieuws van dit project ontvangen’
• U ontvangt na installatie automatisch updates over dit project.
Contact
Natuurlijk staan we u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen. Neem hiervoor contact op met
Nona Hendrix.
Nona Hendrix, contactpersoon BLM Wegenbouw
Email:
n.hendrix@blmwegenbouw.nl
Telefoon:
06 – 58 98 41 70

