Aan de bewoner(s) Treebeekplein, Koolweg, Uranusstraat en
Spoorstraat te Brunssum

Ref.: 210105

Nr.: 01

Datum: 29 maart 2021

Beste meneer, mevrouw,
Er wordt druk gebouwd in Treebeek, het zal u niet ontgaan zijn. Het Treebeekplein verandert en daar
hoort natuurlijk ook een bijpassend groen park bij.

Werk in uitvoering: Treebeekplein, Koolweg en Uranusstraat
Wij starten op maandag 29 maart 2021 met het rooien van de bomen die voor het werk verwijderd
moeten worden. Waarna wij op 6 april starten met de herinrichting van het Treebeekplein. De
werkzaamheden betreffen het opnieuw inrichten van het park, het realiseren van de infra ten behoeve
van de nu in aanbouw zijnde woningen en het aanpassen van een gedeelte van de Koolweg, een
gedeelte van de Uranusstraat en een gedeelte van de Spoorstraat.
Planning en fasering
Het gehele werk wordt uitgevoerd tussen 6 april en 6 augustus, onder voorbehoud van tegenslagen
en weersomstandigheden. De werkzaamheden worden verdeeld over 7 fases.(zie schets)
Fase 1: Middendeel park – Betonnen vijver + looppaden
Fase 2: Parkeertuin oostzijde – Keermuren + parkeerplaatsen
Fase 3: Parkeertuin westzijde – Keermuren + parkeerplaatsen
Fase 4: Overige delen park – Looppaden
Fase 5: Inrichten straat Treebeekplein + Spoorstraat
Fase 6: Inrichten Uranusstraat
Fase 7: Inrichten Koolweg
Najaar: Aanleg nieuwe groenvoorzieningen

De fases zullen deels tegelijkertijd worden uitgevoerd. Zo wordt gestart met de werkzaamheden in
fase 1, en loopt deze fase gedurende de hele uitvoeringstermijn. Ongeveer gelijktijdig start ook fase 2
waarna de overige fases elkaar (deels) zullen overlappen in tijd.
Bereikbaarheid
Tijdens werkzaamheden in een specifieke fase zal de weg ter plekke van deze fase afgesloten
zijn voor het verkeer;
Per fase zullen wij de aanwonenden apart informeren middels een bewonersbrief;
Aanwonenden kunnen te voet en per fiets hun woning bereiken;
Bereikbaarheid bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd.
Praktische informatie
Binnen de afgesloten fases kan huisvuil op de vastgestelde momenten worden aangeboden. BLM
verzorgt het inzamelen en weer terugplaatsen van containers. Vermeld duidelijk uw huisnummer
op uw afvalcontainer;
Communicatie
Zodra de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen zullen wij u middels een bewonersbrief
verder informeren over de manier waarop u de voortgang kan volgen en waar u terecht kunt met
eventuele vragen;
U ontvangt tijdig een bewonersbrief voor aanvang van de fase nabij uw woning;
E-mail en telefonisch contact is altijd mogelijk.

BLM Wegenbouw :
Roel Aelen (uitvoerder), 06-53421747, r.aelen@blmwegenbouw.nl
Gemeente Brunssum:
Thom Janssen (projectleider), 045 5278555, thom.janssen@brunssum.nl

Sfeerimpressie van het nieuwe Treebeekplein (Ziegler I Branderhorst)

