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Beste meneer, mevrouw,

In december hebben wij u geïnformeerd over het vervolg van de werkzaamheden in het centrum van
Gulpen. Medio januari 2021 start de firma BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente GulpenWittem met een nieuwe fase van Centrumplan Gulpen. Na het opknappen van de Looierstraat en de
Gulp (fase 1), gaat BLM starten met fase 2:het reconstrueren van het Kapelaan Pendersplein, de
Rosstraat, Markt, Dorpsstraat, Kiebeukel en Kiewegracht.
Informatie over het project
Om u goed op de hoogte te houden, informeren wij u via deze bewonersbrief en via een informatieve
presentatie op de website van BLM Wegenbouw. www.blmwegenbouw.nl/projecten
In deze brief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
Aangepaste planning en fasering.
Aangepaste planning en fasering
BLM start zoals gepland in januari met het opknappen van het Kapelaan Pendersplein en de
Rosstraat. Zie ook de faseringskaart op de achterzijde van deze brief.
Het gedeelte Dorpsstraat vanaf de stoplichten tot en met de kruising Looierstraat / Rosstraat wordt zo
vroeg mogelijk in deze fase meegenomen. We streven er naar in maart dit gedeelte Dorpsstraat klaar
te hebben en open te stellen. Of dit gaat lukken is afhankelijk van diverse factoren, zoals
weersomstandigheden, leveranties van materialen en ziekteverzuim.
De Dorpsstraat vanaf de stoplichten tot en met de kruising Looierstraat / Rosstraat wordt volledig
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, gedurende enkele weken. Doorgaand verkeer wordt via een
omleiding om het werkvak geleid.

Praktische informatie voor ondernemers
Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. BLM biedt
op afspraak maatwerk aan, neem hiervoor contact op met de heer Christian Reuls,
contactpersoon van BLM Wegenbouw. Contactgegevens vindt u onderin deze brief.
Communicatie
Website BLM Wegenbouw www.blmwegenbouw.nl/projecten voor algemene informatie;
Facebook via www.facebook.com/Centrumplan-Gulpen-fase-2;
Nieuws en actualiteiten ontvangt u eenvoudig via de gratis BLM Wegenbouw App. Deze
download u in de Appstore voor iPhone of Google Playstore voor Android;
Digitale nieuwsbrief, aanmelden kan middels een email aan c.reuls@blmwegenbouw.nl
U ontvangt een bewonersbrief vóór de start van werkzaamheden nabij uw woning;
Persoonlijke afstemming is mogelijk, op afspraak, in onze bouwkeet aan de Ingbergrachtweg
U kunt ons altijd bereiken via e-mail of door telefonisch contact met ons op te nemen.
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen.
Christian Reuls (contactpersoon BLM) 06 8398 3728 of c.reuls@blmwegenbouw.nl
Heeft u vragen aan de gemeente Gulpen-Wittem over het project? Neem dan contact op met:
Bas Cornelissen (toezichthouder)
06 2299 3524
Pedro Moonen (projectleider)
043 8800 778

