
 

 

    

 

   

 

  

Aan de bewoner(s) van dit adres 
  

Combinatie Strukton - Den Ouden 

v.o.f. 

Rat Verleghstraat 120, BREDA 

Postbus 2238 

4800 CE  BREDA 

Telefoon +31 (0)76 578 12 00 

 

 
 

   
 
 
Datum   : 22 juli 2020 
Project   : Corio Glana Highlight 20 Fase 1  
Betreft   : Start werkzaamheden Corio Glana 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij zijn de aannemerscombinatie 
Strukton - Den Ouden en  mogen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en  
Waterschap Limburg de werkzaamheden voor het project Corio Glana Highlight 20 fase 1 
uitvoeren.  
 
Wanneer starten de werkzaamheden?  
De werkzaamheden starten half september en zijn naar verwachting eind 2021 klaar.  
Nieuwe beplanting wordt daarná geplant, in het nieuwe plantseizoen. Eind augustus 
ontvangt u van ons een brief waarin we  de werkzaamheden en de fasering toelichten. 
Daarin staat ook vermeld hoe we de verdere communicatie met ú als omwonenden gaan 
doen. Want ook wij houden rekening met de richtlijnen van het RIVM. 
 
Wat gaan we doen?  
In Highlight 20 wordt aan de Geleenbeek gewerkt tussen de Middenweg en Agricolastraat 
over een traject van 1,5 kilometer. Onderdeel van het plan zijn ook de gedeeltelijke 
restauratie van het stadspark en de stenen sluis, hoogwaterbescherming bij de 
Ophovenermolen, het herstel van de roeivijver, de aanleg van 2 vispassages en de aanleg 
van een rioolwaterberging. De Geleenbeek wordt verbreed, zodat de beek bij zware 
regenbuien meer water kan bergen en afvoeren. In het natuurgebied worden in totaal 5 
kilometer wandel- en fietspaden inclusief bruggen aangelegd.  
 
Aanleg rioolbezinkbassin 
Tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van de Geleenbeek wordt ter hoogte van 
Berkenlaan 27-31 een rioolbergbezinkbassin gerealiseerd van ca 1.500 m3. De 
aanlegwerkzaamheden worden door de gemeente gedaan.  
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Reconstructie Vijverweg en deel Stadspark 
De reconstructie van de tweede fase van de Vijverweg en de renovatie van een gedeelte 
van het Stadspark worden gelijktijdig met de werkzaamheden voor Highlight 20 
uitgevoerd. In de Vijverweg leggen we extra parkeerplaatsen aan. Daarnaast gaan we  de 
Molenweg reconstrueren. Vanaf de Broekstraat tot aan de Geleenbeek worden extra 
parkeerplaatsen aangelegd. In de Molenweg tussen de Geleenbeek en de Haagstraat 
vervangen we  de bestaande riolering  door een nieuwe riolering met meer capaciteit. Bij 
het Beekdal en de Leeuwerik koppelen we het hemelwater af van het riool door middel 
van een schoonwaterriool.  
 
Vragen? 
Onderaan deze brief vindt u de contactgegevens van Danielle Schols, omgevingsmanager 
namens de Combinatie Strukton/Den Ouden voor dit project. Zij staat u vanaf half 
augustus dagelijks, gedurende kantooruren, te woord en beantwoordt  uw vragen.  
 
Informatie BouwApp 
Wilt u graag up to date blijven over ‘Corio Glana Highlight 20’? Download dan de de 
BouwApp. Deze app vullen we zeer frequent  met informatie en foto’s van onze 
werkzaamheden en de bijbehorende planning. U kunt de BouwApp gemakkelijk op uw 
mobiele telefoon downloaden via Google Play of de App Store.  
 
Met vriendelijke groet, 
Combinatie Strukton - Den Ouden v.o.f.  
 
D.A.M.E. (Danielle ) Schols      
Omgevingsmanager 
Omgeving.CorioGlana@strukton.com 
06 - 43 12 49 47 
 


