
                                                         
  
 
 

INFORMATIEBRIEF UITVOERING  NR. 3 
  
 

Aan de bewoners van de kern Nijswiller  > KERKSTRAAT                      28 maart 2022 
 
 
Beste bewoners, ondernemers en belanghebbenden, 
 

Middels deze informatiebrief informeren wij u over huidige de stand van zaken uitvoering, 
en de geplande werkzaamheden voor de aankomende weken. 
Verdere informatie, zoals de uitvoeringstekeningen; uitvoeringsfaseringen; en verkeersmaatregelen kunt u ook inzien via 
onze website:    http://www.wegenbouw-brune.nl   > verder klikken op projecten > Nijswiller. 

 
Wat is er al uitgevoerd: 
Vanaf de start op 24 februari 2022 is gewerkt een aantal straten in Nijswiller: 
 

- Ireneweg zuidelijk deel : is geheel gereed en wordt weer opgesteld voor alle verkeer. 
- Franciscanessenweg / Ireneweg kruising daar wordt morgen dinsdag 29 maart de laatste asfalt aangebracht en 

wordt daarna weer opengesteld voor alle verkeer. 
- Schulsbergweg / Westhoek  : is geheel gereed en wordt weer opengesteld voor alle verkeer. 

   

Wat wordt er de aankomende weken uitgevoerd tot ca. einde mei 2022: 
  
Kerkstraat Fase 2A, 2B en 2C 

-  
- vanaf woensdag 30 maart starten hier de werkzaamheden, wel gefaseerd om zoveel als mogelijk verkeer van en 

naar woningen mogelijk te houden. 
- Als eerste wordt het rose ingekleurde gebied in uitvoering genomen; aansluitend het paarse deel en als laatste het 

groen deel. 
- Het paarse deel is de kruising Schulsbergweg / Kerkstraat tot en met de aansluiting aan de Rijksweg. 
- Op bijgevoegde tekening is weergegeven waar de werkzaamheden in de komende periode zullen plaatsvinden. 
- Gedurende deze fase wordt verkeer omgeleid via de Kolmonderstraat > volg de verkeersomleiding 

 
De werkzaamheden in de Kerkstraat duren tot ca. einde mei 2022 
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Verkeersmaatregelen en ingestelde verkeersomleiding(en) en parkeren 

In een werkfase is het onmogelijk om wegen / of wegdelen altijd bereikbaar te houden voor alle verkeer (behoudens 

hulpdiensten) 
U zult altijd overlast ondervinden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en bij ingestelde verkeersmaatregelen, en  

verkeersomleidingen, en wegdelen die zijn afgesloten in verband met werkzaamheden. 

Laden en lossen in verband met bijvoorbeeld een verhuizing of een levering van een nieuwe keuken >  

altijd in overleg met de uitvoerder. 

In verband met de werkzaamheden verzoeken wij u uw auto; motor; bus etc. buiten het werkgebied te parkeren en  

met uw leveranciers / bezorgers te communiceren dat uw straat wellicht alleen te voet bereikbaar is.  

 

De bewoners van Kolmonderstraat verzoeken wij hun auto’s op de oprit te parkeren in verband met de ingestelde 

verkeersomleiding via hun straat. !! 

 

Huidige verkeersomleidingen zijn: 

1. verkeer van en naar Carre 1711 aan de Schulsbergweg wordt via de Rijksweg – Wahlwiller omgeleid;    

2. verkeer bij Kerkstraat dicht: wordt via Kolmonderstaat / Vossenstraat omgeleid. 

 
Praktische zaken en ophalen huisvuil 
Tijdens de dagen dat in uw straat vuilcontainers (gft; restafval; papier; plastic en dergelijke) worden geledigd verzoeken wij 
u om uw vuilcontainers; plastic zakken vóór 07.00 uur voor aan uw oprit te plaatsen. 
Wij zorgen er vervolgens voor dat uw vuilcontainer; zakken, conform afspraak met RD4, op een verzamelplaats worden 
gezet en na lediging containers ook weer worden teruggezet bij uw oprit. 
Wij verzoeken u wel uw containers te voorzien van uw huisnummer.  
Maatwerk afspraken kunt u maken met de uitvoerder. 
 

 
Communicatie 
Voor vragen betreffende de daadwerkelijke uitvoering in uw straat kunt u contact opnemen tussen 08:00 uur en 17:00 uur  

1) met de uitvoerder: Dhr. Toine Nederstigt telefoon: 06  – 21673918 > ook voor melding calamiteiten na werktijden 
2) of met de projectleider: Dhr. Pierre Bruls telefoon 06 – 5532 4530 

Voor eventuele andere vragen en/of opmerkingen betreffende het project/werk kunt u tussen 08:00 uur en 17:00 uur 
contact opnemen  

1) met de toezichthouder namens de Gemeente:  Martin Sanders telefoon: 06 – 2555 4839 
2) met de gemeente: Pedro Moonen, telefoon: 043-8800778 

 
Inloopuurtje in het verblijf TeamToezicht.   
Mocht u vragen / opmerkingen hebben of een mondelinge toelichting willen over de geplande werkzaamheden, en/of   
de uitvoeringstekeningen willen inzien, dan kunt u vanaf de start uitvoering op woensdagen (datum staat op infobord 
bouwverblijf)  tussen 17:00 en 18:00 uur terecht in het verblijf van de toezichthouder. > een afspraak vooraf is niet nodig.  
Op dit tijdsstip is de toezichthouder namens de gemeente Gulpen-Wittem aanwezig samen met de uitvoerder van  
Brune Wegenbouw om u te woord te staan. 

 
Maandelijkse informatiebrief 
U kunt zich aanmelden voor de maandelijkse informatiebrief.  
 Dit bericht wordt maandelijks verzonden naar uw opgegeven E-mail adres. 
Aanmelden kan via de website voor dit project van Brune Wegenbouw:  http://www.wegenbouw-brune.nl 
 

Tot slot  
U zult tijdens de uitvoering altijd overlast ondervinden.  Dit is onvermijdelijk. Tevens zijn wij toch ook afhankelijk van 
weersomstandigheden tijdens uitvoering. Genoemde datums zijn dan ook altijd uitgaande van geode 
weersomstandigheden, en kunnen afwijken in. Verband met slechte weersomstandigheden. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en begrip voor de overlast.  
Wij stellen echter alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken. 
Verblijvend met vriendelijke groeten, 
 
Brune Wegenbouw / Team Toezicht Sanders Civil projects / gemeente Gulpen-Wittem 
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