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Projectteam reconstructie Centrumplan Gulpen Fase 2

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Pedro Moonen 

Projectleider gemeente Gulpen-Wittem

Bas Cornelissen

Toezichthouder gemeente 

Gulpen-Wittem

Christian Reuls

Omgevingsmanager BLM Wegenbouw

Eugène Loeffen

Projectleider BLM Wegenbouw

Richard Bastings

Werkvoorbereider BLM Wegenbouw

Ralph Peerbooms

Uitvoerder BLM Wegenbouw



Ontwerp – Dorpsstraat - Kiebeukel



Ontwerp – Kapelaan Pendersplein – Rosstraat - Dorpsstraat



Ontwerp - Kiewegracht





Bereikbaarheid

 Per fase worden verkeersmaatregelen ingezet om het verkeer 

te informeren of om het verkeer om te leiden volgens een route 

die met borden wordt aangegeven;

 Laden en lossen bij bedrijven en winkels in overleg met de 

uitvoerder van BLM;

 Panden blijven door loopschotten bereikbaar voor 

voetgangers/ mindervaliden;

 Fietsers kunnen het werkvak passeren (eventueel met de fiets 

aan de hand over het trottoir);

 Aanwonenden en bezoekers kunnen altijd te voet en per fiets 

hun bestemming bereiken;

 Terrassen en uitstalling in overleg met de uitvoerder.



Praktische zaken

 Werktijden

Maandag tot en met vrijdag 7.00 - 17.00 uur

 Hinderbeleving

Waar gewerkt wordt, is vaak ook hinder. Bijvoorbeeld door bouwlicht, 

geluid, stof, stank, en/of trillingen.

 Bouwkundige vooropname

Door Quattro Expertise, aanwonenden zijn reeds aangeschreven;

 Ophalen (huis)vuil

Per fase op een vaste verzamelplek, u wordt hier per brief over 

geinformeerd;

 Hulpdiensten

Worden door het projectteam geïnformeerd

 Persoonlijke afstemming

Kan op elk gewenst moment. Telefonisch, per email of op afspraak in 

onze keet aan de Ingbergrachtweg of via de contactpersoon van BLM, 

dhr. Christian Reuls (06-8398 3728 / c.reuls@blmwegenbouw.nl).



Locatie directiekeet aan de Ingbergrachtweg

Persoonlijke afstemming in onze keet aan de Ingbergrachtweg is 

mogelijk op afspraak. 



Communicatie

 Eén op één afstemming voor ondernemers en belanghebbenden. 

Neem hiervoor contact op met Christian Reuls, contactpersoon BLM;

 Website BLM Wegenbouw www.blmwegenbouw.nl/projecten voor 

algemene informatie;

 Nieuws en actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de gratis BLM 

Wegenbouw App. Deze download u in de Appstore voor IPhone of 

Playstore voor Android;

 U ontvangt een bewonersbrief voor aanvang van de fase nabij uw 

woning;

 Persoonlijke afstemming in onze keet aan de Ingbergrachtweg is 

mogelijk op afspraak; 

 E-mail en telefonisch contact is op elk moment mogelijk. 

http://www.blmwegenbouw.nl/projecten


Contactgegevens projectteam

 Ralph Peerbooms (uitvoerder)

r.peerbooms@blmwegenbouw.nl 06 5319 9886

 Christian Reuls (omgevingsmanager)

c.reuls@blmwegenbouw.nl 06 8398 3728

 Bas Cornelissen (gemeentelijke toezichthouder) 

06 2299 3524

Klacht of melding

Wat te doen bij een klacht of melding?

 U kunt Ralph of Christian rechtstreeks benaderen;

 Via gemeente Gulpen-Wittem  deze klachten worden 

vervolgens door Christian van BLM Wegenbouw opgepakt.

mailto:r.peerbooms@blmwegenbouw.nl
mailto:c.reuls@blmwegenbouw.nl

