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Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden ten behoeve van de werkzaamheden aan
de Maaskade/Aan de stadsmuur
Uit te voeren werkzaamheden:
In opdracht van gemeente Venlo gaan wij (Vissers Ploegmakers) werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van
de aanpassing van de Maaskade en het terrein Aan de Stadsmuur in Venlo. Hierbij worden de volgende
werkzaamheden uitgevoerd:
‐ Opbreken en verwijderen bestaande wegverharding
‐ Aanbrengen nieuw hemelwater riool
‐ Aanbrengen nieuw vuilwater riool
‐ Aanbrengen nieuwe bestrating en asfalt
Gedurende de uitvoering zullen wij volgens de richtlijnen van het RIVM werken in verband met het
coronavirus. Als u vragen heeft vindt u onder het kopje “waar kan ik terecht met mijn vragen en/of
opmerkingen” de contactgegevens van zowel de uitvoerende partij als van de gemeente.
Planning en fasering:
Op maandag 29 maart starten wij met de voorbereidingen voor de uitvoerende werkzaamheden. Wij beginnen
met het aanbrengen van een tijdelijke weg op het braakliggende terrein. Deze is voor het gemotoriseerde
verkeer van de bewoners en voor de bevoorrading van de binnenstad, deze weg wordt breed genoeg
uitgevoerd zodat voertuigen elkaar ongehinderd kunnen passeren. Wanneer deze tijdelijke weg is aangebracht
zal de Maaskade worden afgesloten voor werkzaamheden. Op woensdag 31 maart starten daadwerkelijk de
uitvoerende werkzaamheden. De werkzaamheden zijn eind mei volledig afgerond, waarbij de weg begin juni
weer beschikbaar is. (Zie bijlage voor een illustratie)
Hinder en overlast:
Om de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken brengen wij een tijdelijke weg voor gemotoriseerd
verkeer aan. Voetgangers en fietsers kunnen veilig en zonder hinder buiten het werkgebied hun weg vervolgen.
De fietsers worden geleid over de Bolwaterstraat/Maasschriksel. Voetgangers kunnen tot en met week 16
langs de Maaskade (aan het water) passeren. Vanaf week 17 worden de voetgangers over de tijdelijke
loopstrook nabij het Helschriksel/Maasschriksel gestuurd. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar
gedurende de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden mag u enige geluidshinder en trillingshinder
verwachten. Wij doen ons best dit zo min mogelijk te laten optreden.

Waar kan ik terecht met mijn vragen en/of opmerkingen?
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werkuren
contact opnemen met de uitvoerder Ger Verlouw van Vissers Ploegmakers (06 – 51 57 96
68/gverlouw@vissersploegmakers.nl)
Voor vragen met betrekking tot het ontwerp en de inrichting van de Maaskade kunt u tijdens uitvoeringsuren
contact opnemen met de toezichthouder Theo Bloem van gemeente Venlo (06 – 18 07 58
68/T.bloem@venlo.nl)
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de directievoerder Denys Boots van gemeente Venlo (06 –
21 51 38 27)/D.Boots@venlo.nl
Met vriendelijke groet,
Vissers Ploegmakers
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