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AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN 
Molenweg 

 

 

 

Datum   : 26 oktober 2020 
Project   : Corio Glana Highlight 20 Fase 1  
Betreft   : : Start werkzaamheden Corio Glana 

 
Geachte mevrouw of meneer, 
 
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en Waterschap Limburg voeren wij op diverse 
locaties rondom het Stadspark werkzaamheden uit in het kader van het project “Corio 
Glana HL 20 fase 1”. In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden in een 
gedeelte van de Molenweg thv het Stadspark.   
 
Wat gaan we doen? 
Onder de Molenweg wordt een koker (doorvoerbuis) geplaatst om het water van de 
Geleenbeek tijdens onze werkzaamheden genoeg ruimte te geven. Wij kunnen dan onze 
werkzaamheden aan de Geleenbeek uitvoeren zonder wateroverlast. 
 
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 
Het gedeelte van de weg waar we gaan werken wordt afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer zie tekening. Dit verkeer wordt omgeleid via gele verwijzingsborden.  
 
Start werkzaamheden 
De werkzaamheden zullen starten op 9 november, we breken dan eerst de weg open, 
leggen de koker er in en vullen de weg weer aan. Daarna zal de weg weer opengesteld 
worden. Er komt tijdelijk geen asfalt op de weg omdat de Molenweg in een later stadium 
van het werk volledig opnieuw wordt geasfalteerd. Dit gedeelte zal dan meegenomen 
worden.  
De werkzaamheden duren 2 weken en daarna wordt de weg weer opengesteld.  
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Omleiding fietsers 
De fietsers worden omgeleid via de Berkenlaan, het stadspark en de Vijverweg om de 
Molenweg weer te bereiken. Ook hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld, welke 
middels tijdelijke gele bebording wordt aangegeven.    
We doen altijd ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Maar tijdens de 
werkzaamheden kunt u wat overlast ondervinden van stof, geluid, werkverkeer en de 
omleiding. Wij vragen om uw begrip in deze.  
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Inloopmiddag en contactmomenten 
U kunt met uw vragen altijd terecht bij Danielle Schols, omgevingsmanager voor dit project 
namens de Combinatie Strukton/ Den Ouden. Zij staat u dagelijks, tijdens kantooruren, te 
woord en beantwoordt uw vragen via telefoonnummer 06-43124947. De inloopmiddagen 
vinden binnenkort op woensdag van 15.00 - 17.00 uur plaats zodra wij deze met 
inachtneming van de geldende richtlijnen kunnen organiseren. 
 
Informatie BouwApp 
Wilt u graag up to date blijven over ‘Corio Glana Highlight 20’? Download dan 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 
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