Aan de bewoner(s) en ondernemers in de dorpskern Bocholtz

Ref.: 210101

Nr.: 01

Datum: 19 maart 2021

Beste meneer, mevrouw,
Start uitvoering dorpshart Bocholtz
Begin april start BLM Wegenbouw in opdracht van gemeente Simpelveld aan de herinrichting van de
kern Bocholtz. Dit project is onderdeel van het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz (IDOP). In
het centrum van Bocholtz worden de bestrating, riolering en groenvoorzieningen geheel vernieuwd.
Deze fysieke opwaardering geeft een stevige impuls en maakt de dorpskern nog aantrekkelijker voor
inwoners en bezoekers.
Planning en fasering
Het project heeft een geplande doorlooptijd van april 2021 tot april 2022. Er is rekening gehouden met
een ruime buffer voor de uiterlijke opleverdatum in augustus 2022. Het werk wordt gefaseerd
uitgevoerd, zodat niet overal gelijktijdig wordt gewerkt. Dit houdt in dat er achtereenvolgens steeds in
een deel van het centrum wordt gewerkt.

Juni t/m begin
augustus
(tot bouwvak)

(na bouwvak)
begin september
t/m november

Begin april t/m
juni 2021

November t/m
april 2022

In aanloop naar de start van het werk zal BLM al enkele materialen en machines aanvoeren en een
depotruimte inrichten.

Bereikbaarheid
De weg wordt per fase gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer;
Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk
passeren;
Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij winkels en bedrijven wordt persoonlijk
afgestemd. BLM biedt waar mogelijk maatwerk aan, neem hiervoor contact op met Christian
Reuls van BLM (zie contactgegevens onderaan de brief)
Inloop in de keet
BLM heeft een tijdelijk onderkomen aan de Wilhelminastraat 10. Wij bieden op deze locatie een
inloopmogelijkheid voor persoonlijke afstemming ter plaatse. Tijdens werktijden kunt u binnen lopen
om bijvoorbeeld tekeningen in te zien of vragen te stellen. Voor ‘ingewikkeldere’ vragen of verzoeken
kunt u een afspraak maken.
Bouwkundige vooropname
Direct aanwonenden en ondernemers aan het werkvak ontvangen voor aanvang van het werk een
uitnodiging voor deelname aan een bouwkundige vooropname. Dit wordt verzorgd door het bedrijf
Quattro Expertise. BLM biedt aanwonenden gratis de mogelijkheid om de huidige staat van
buitenzijde en binnenzijde van de woning te laten vastleggen middels een foto rapportage. De
bouwkundige vooropname wordt gebruikt indien achteraf een schade aan de woning wordt
geconstateerd. Het is dan eenvoudig na te gaan of deze al aanwezig was of veroorzaakt is door de
werkzaamheden bij u in de straat. Deelname aan de bouwkundige vooropname is geheel vrijblijvend.
Communicatie
BLM biedt één op één afstemming aan voor ondernemers en belanghebbenden. Neem hiervoor
contact op met Christian Reuls, contactpersoon bij BLM Wegenbouw (zie onderaan de brief);
Op de website van BLM Wegenbouw vindt u altijd actuele projectinformatie:
www.blmwegenbouw.nl/projecten/bocholtz
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 vóór aanvang van de fase nabij uw woning of onderneming. Daarin
staat praktische informatie over zaken als planning en bereikbaarheid.
E-mail en telefonisch contact is altijd mogelijk (zie onderaan de brief).
Nieuwsbrief per email
Wilt u projectinformatie automatisch per email ontvangen? Stuur dan een email onder vermelding van
‘Bocholtz’ voorzien van naam en adres door aan c.reuls@blmwegenbouw.nl
Startbijeenkomst
Het liefst hadden we u uitgenodigd voor een bewonersavond, om u alle informatie te geven voordat
we starten met het project. Vanwege corona is dat niet mogelijk. Daarom hebben we een filmpje voor
u gemaakt dat vanaf maandag 22 maart beschikbaar is via de website van BLM Wegenbouw.
Contact
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen.
Neem hiervoor contact op met Christian Reuls.
Email:
Telefoon:

c.reuls@blmwegenbouw.nl
06 – 8398 3728

