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gemeente Cuijk 

 
Up-date werkzaamheden Korte Molenstraat  
 

Cuijk, 20 februari 2020 

 

Beste bewoners en ondernemers, 

Met deze nieuwsbrief willen wij u kort informeren over de voortgang van de herinrichting van de Korte Molenstraat.  

 

Start na carnaval, begin mei gereed 

De eerste fase in de Korte Molenstraat (van Grotestraat tot huisnummer 10) is 

nagenoeg afgerond. In maart of april (tijdens het plantseizoen) worden hier nog 

de bomen geplant en voor de zomer worden de bestaande lichtmasten 

vervangen door de nieuwe masten. 

 

Op maandag 2 maart start aannemer Infrascoop met de herinrichting van de tweede fase van de Korte Molenstraat: 

vanaf huisnummer 10 tot aan het Louis Jansenplein. De bestaande bomen en het straatmeubilair worden allereerst 

verwijderd en de verharding wordt opgebroken. Bij het opbreken van de verharding zal langs de gevels een 

loopstrook van de bestaande verharding gehandhaafd blijven. Voor autoverkeer wordt de straat afgesloten. 

 

Nadat de verharding is verwijderd wordt de bestaande funderingslaag verwijderd en afgevoerd. Hierna wordt het 

regenwaterriool aangelegd en zal het grondwerk voor de nieuw te planten bomen worden uitgevoerd. Het 

grondwerk zal plaatsvinden onder archeologische begeleiding.  

 

Zodra het grondwerk gereed is wordt gestart met het aanbrengen van de nieuwe verharding. Gedeeltelijk wordt dan 

ook de bestaande verharding langs de gevels verwijderd en vervangen door nieuwe verharding.   

 

Mochten planning en weersomstandigheden het toelaten dan worden de nieuwe bomen ook hier nog geplant 

tijdens het plantseizoen tot medio april. Lukt dit niet, dan planten we de nieuwe bomen voor fase 2 dit najaar tijdens 

het plantseizoen. 

 

De werkzaamheden in de Korte Molenstraat worden begin mei afgerond. 

 

Afsluiting en bevoorrading Korte Molenstraat 

Tijdens het werk in de Korte Molenstraat is deze afgesloten als doorgaande route. Gedurende de werkzaamheden is   

de Korte Molenstraat, voor bewoners, vanaf de Grotestraat bereikbaar. Hier zal het eenrichtingsverkeer tijdelijk 

worden opgeheven.  

 

Tijdelijke parkeerontheffing mogelijk 
Voor de bewoners/ondernemers in de Korte Molenstraat, die tijdens de werkzaamheden niet kunnen parkeren bij 

hun woning en/of winkel, bestaat weer de mogelijkheid voor een tijdelijke parkeerontheffing voor parkeren achter 

de Schouwburg en/of de Oude Werf.  

 

Ontwerp 

Het ontwerp van de vernieuwde Korte Molenstraat en Maasstraat zijn te vinden op de gemeentelijke website;  

via: www.cuijk.nl/herinrichting-centrum.  

 
Informatie 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vragen uw begrip voor de overlast. Heeft u 

echter toch nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Bas van As, Werkorganisatie CGM, via 

telefoonnummer 0485 – 396 600, of per email: bas.vanas@cgm.nl. 

-  N I E U W S B R I E F -  
 

PLANNING KORTE MOLENSTRAAT 
 

Maandag 2 maart tot begin mei 2020 
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