
AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN 
Kasteelweg Obbicht-Nattenhoven 
 
 
Geachte bewoners/belanghebbenden, 
 
 
In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen voeren wij op diverse locaties werkzaamheden uit in het kader 
van project “Groot Onderhoud Wegen 2018”. Binnenkort starten wij met onderhoud aan de Kasteelweg 
tussen de kernen Obbicht en Nattenhoven. Middels deze brief informeren wij u over de planning van deze 
werkzaamheden. 
 
 
Wat gaan we doen? 
In de genoemde straat wordt er onderhoud uitgevoerd aan de bestaande asfaltverhardingen. De bestaande 
asfaltdeklaag wordt gefreesd en vervolgens worden er reparatievakken gemaakt in de onderlaag. Daarna 
wordt er een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht. Verder worden er nog bijkomende werkzaamheden verricht. 
Het betreft het gedeelte van de Kasteelweg vanaf de kruising met de Karel van Bronckhorstlaan in de richting 
van Nattenhoven. Op de achterzijde treft u een schets aan met de indicatieve weergave van het werkvak. 
 
 
Wanneer? 
De werkzaamheden worden in één aaneengesloten fase uitgevoerd. De startdatum van de werkzaamheden is 
voorzien op maandag 2 juli a.s. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 1 a 2 weken in beslag 
zullen nemen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige 
weersomstandigheden. Onze werktijden zijn in principe op weekdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. 
 
 
Bereikbaarheid 
Gedurende de werkzaamheden zal de straat volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor 
doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld via Graetheide (Koestraat >> Brugstraat >> 
Schutterskampweg >> Oude Postbaan >> Bergerweg). Gedurende de werkzaamheden is het voor 
aanwonenden mogelijk om door het werkvak, op eigen risico, bij de woning te komen. Enige voorzichtigheid 
is hier geboden. Uitzondering is tijdens de asfalteringswerkzaamheden; uw woning is dan niet bereikbaar. 
Indien u op deze dagen uw voertuig wilt gebruiken dan dient u deze elders te parkeren. De verwachting is dat 
deze asfalteringswerkzaamheden plaatsvinden op donderdag 5 en vrijdag 6 juli a.s. De exacte datum wordt 
nog nader aan u bekend gemaakt per bewonersbrief. 
 
 
Overige  
Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige overlast ondervinden (stofvorming, lawaai, werkverkeer, 
geluid). Wij vragen om uw begrip in deze.  
 
 
Nader info 
Voor vragen en nadere info kunt u tijdens kantooruren terecht bij ondergenoemde contactpersonen: 
Namens Gebrs. Kurvers Wegenbouw, dhr. Sjors Peeters:   045-5751155 
 
 
Wij vertrouwen op uw begrip voor de situatie en kijken uit naar een prettige samenwerking. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het uitvoeringsteam 
 
GEBRS. KURVERS BV 
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT 
           
 
Bijlage: schematische weergave werkvak 



Bijlage 1: Schematische weergave werkvak 
 
 
 

 

 


