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Betreft: Resultaten evaluatie Stationsstraat 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 
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Op woensdag 15 september 2021 heeft de evaluatie plaatsgevonden van de reconstructie 

Stationsstraat. Gemaakte opmerkingen en verbetervoorstellen zijn nader onderzocht en 

voorzien van een reactie, zie bijlage. Middels deze brief willen wij u informeren over deze 

resultaten van deze evaluatie. 

 

Uit te voeren aanpassingen 

Zoals in de bijlage is terug te lezen worden een aantal aanpassingen uitgevoerd. 

Aanpassingen die wij op korte termijn gaan uitvoeren zijn onder andere: 

- verwijderen parkeervak Kruidvat; 

- aannemer verzoeken tot herstel beplanting en bijhouden groenonderhoud. 

Deze werkzaamheden worden op korte termijn opgepakt en uitgevoerd. 

 

Langere termijn 

Een aantal zaken worden meegenomen voor de langere termijn.  

Zo wordt de Stationsstraat opgenomen in het roulatiesysteem van de smileys, dit om de 

weggebruikers te attenderen op hun snelheid en worden palen op strategische locaties 

geplaatst, welke in verband met levertijd niet op korte termijn kunnen worden geplaatst.  

Daarnaast wordt in overleg met de brandweer en WML onderzocht waar de aanvullende 

brandkranen moeten komen, dat uiteraard de nodige voorbereiding vergt. 

Ook het aanbrengen van de coating op de putdeksels, las wijze van proef, is weersafhankelijk 

en kan pas in het voorjaar van 2022 uitgevoerd worden. 

 

 

 

  



Vragen 

Heeft u alsnog vragen, dan kunt u terecht op onze website of contact opnemen met 

Telefonisch Informatie Centrum 046-4359393. Om u beter van dienst te zijn, verzoeken wij u 

om altijd het zaaknummer te vermelden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

krachtens ondermandaat, 

 
 

projectleider/adviseur Openbare Ruimte afdeling Maatschappij, Ruimte en Ontwikkeling  

dhr. D. Veugelers 

 

Bijlage: 

1. Evaluatie reconstructie Stationsstraat Elsloo 


