
 

 

 

   

 

 
Datum   : 16 juli 2021 
Project   : Corio Glana Highlight 20 Fase 1  
Betreft   : Werkzaamheden Corio Glana 
 
Geachte mevrouw of meneer, 
 
Zoals u weet voeren wij in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen en het Waterschap Limburg, 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 aan de Molenweg, de Haagstraat én over de nieuwe planning.   
 
We gaan meer medewerkers inzetten om onze planning te halen  
Door de weersomstandigheden van de afgelopen week wordt er vanaf maandag 19 juli op meerdere plekken tegelijk 
gewerkt zodat de einddatum toch gehaald wordt.  
 
Wat betekent dit voor u 
Tijdens de werkzaamheden zijn uw woningen altijd te voet of met de fiets aan de hand bereikbaar. Maar u kunt uw 
auto overdag niet bij uw woning parkeren. Buiten onze werktijden, dat is voor 7 uur en na 17 uur en in het weekend 
kunt u wel voor de deur parkeren of op de parkeerplaats in de Molenstraat. Zorgt u er wel voor dat uw auto voor 7 
uur ’s ochtends weer verplaatst is? Dank u wel voor uw medewerking. De werkzaamheden in de straten zijn rond 30 
juli klaar. De kruising is pas op 6 augustus klaar.  
 
Overlast 
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. Wekelijks bekijken we aan de hand van de 
verwachte weersomstandigheden hoe we deze hinder voor u kunnen minimaliseren, maar volledig voorkomen 
kunnen we het niet. Wij vragen om uw begrip daarvoor.   
 
Heeft u vragen? 
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.  
 
Informatie BouwApp 
Maakt u ook al gebruik van onze BouwApp? Dan blijft u op de hoogte over ‘Corio Glana Highlight 20’. We vullen de 
app 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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