
Beste meneer, mevrouw,  

Start van de werkzaamheden 
Op 18 januari start BLM officieel met de werkzaamheden aan fase 1 van het Centrumplan Gulpen. 
Omdat uw woning grenst aan het werkgebied van fase 1 (Kapelaan Pendersplein en de Rosstraat), 
informeren wij u via deze brief over deze werkzaamheden. 

Het Kapelaan Pendersplein wordt vanaf 18 januari afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vóór deze 
datum voeren wij al wat voorbereidende werkzaamheden uit zoals het plaatsen van schaftketen en 
opslagcontainers aan de Ingbergrachtweg en het opbreken van straatmeubilair en bestratingen. 

In deze brief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 
 Werkzaamheden fase 1 
 Bereikbaarheid woningen, winkels en bedrijven; 
 Praktische informatie; 
 Contactgegevens. 

Werkzaamheden fase 1 
In fase 1 wordt het Kapelaan Pendersplein aangepakt. De waterhuishouding wordt geoptimaliseerd 
en het plein opnieuw ingericht. Ook het pad rondom de kerk wordt vernieuwd tot aan de Rijksweg. De 
straatstenen die hier vrijkomen worden op een andere plek in het plan weer hergebruikt. In het 
kruispunt Ingbergrachtweg – Kapelaan Pendersplein wordt een aansluiting op het riool gemaakt.   

Bereikbaarheid woningen, winkels en bedrijven 
 Het kruispunt van de Ingbergrachtweg wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt 

een omleidingsroute ingesteld; 
 Doorgaand verkeer via de Rosstraat is niet mogelijk. De parkeerplaatsen in de Rosstraat zijn 

bereikbaar via de Willem Vliegerstraat; 
 Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk 

passeren; 
 Aanwonenden en bezoekers kunnen te allen tijde te voet of per fiets hun bestemming bereiken. 

Aan de bewoner(s) van het centrum in Gulpen.   
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Praktische informatie  
 Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon uw huisvuil / container aan de weg zetten zoals u dat 
gewend bent. BLM verzorgt het inzamelen en zet (na lediging) uw container weer terug. Vermeld 
bij het aanbieden van uw container duidelijk zichtbaar uw huisnummer op de afvalcontainer. U 
mag natuurlijk ook zelf uw huisvuilcontainers op de verzamelplek (buiten het werkvak) zetten. 

Contactgegevens BLM Wegenbouw
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen. 
Ralph Peerbooms, uitvoerder   06 5319 9886  r.peerbooms@blmwegenbouw.nl
Christian Reuls, omgevingsmanager  06 8398 3728   c.reuls@blmwegenbouw.nl 

Contactgegevens Gemeente Gulpen-Wittem
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 


