
Beste lezer, 

In samenwerking met gemeente Roermond start BLM Wegenbouw met de uitvoering van de 
herinrichting Kapellerlaan. Met deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden en hoe 
u op de hoogte blijft van nieuws en actualiteiten 

Werk in uitvoering: Kapellerlaan, Koninginnelaan en Heinsbergerweg 
Samen met de buurt is een nieuwe betere inrichting voor de Kapellerlaan ontworpen die vanaf 28 juni 
2021 wordt gerealiseerd. Het project omvat naast de herinrichting van de Kapellerlaan inclusief het 
aanbrengen van een regenwater infiltratiesysteem ook het herinrichten van het kruispunt 
Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat en de ombouw van de Heinsbergerweg naar een 30 km/uur 
weg.  

Planning en fasering 
Het hele werk wordt gefaseerd uitgevoerd tussen 28 juni 2021 en augustus 2022. We starten met het 
herinrichten van het kruispunt Koninginnelaan en Prins Berndhardstraat. In onderstaande afbeelding 
ziet u waar en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aan de bewoners en ondernemers Kapellerlaan, Koninginnelaan 
en Heinsbergerweg te Roermond 
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Bereikbaarheid 
 Per fase nemen we verkeersmaatregelen om het verkeer om te leiden; 
 Voetgangers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk passeren; 

 Doorgaand auto- en fietsverkeer wordt gedurende het werk in de Kapellerlaan en 

Heinsbergerweg omgeleid via de Koninginnelaan, Bredeweg en Karel Doormanstraat. 

 Aanwonenden en bezoekers kunnen altijd te voet hun bestemming bereiken; 

Praktische informatie 
 Bereikbaarheid voor leveranciers en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. BLM 

biedt maatwerk aan, hiervoor neemt de heer Ad Jereskes vooraf contact op met de ondernemers 

aan het werkvak.  

Communicatie 
 Voor uitvoeringsinformatie website BLM Wegenbouw 

www.blmwegenbouw.nl/projecten/kapellerlaan/; 

 Voor projectinformatie website gemeente Roermond www.roermond.nl/kapellerlaan; 

 Over de herinrichting is een animatievideo gemaakt: www.youtube.com/watch?v=aafYHuOtmJ0. 

 Bekijk ook de reportage: www.youtube.com/watch?v=01FeJJ6_H9U

 Wilt u projectinformatie automatisch per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail onder 
vermelding van ‘Kapellerlaan’ voorzien van naam en adres door aan 
omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl

 Nieuws en actualiteiten ontvangt u eenvoudig met de gratis BLM Wegenbouw App. Deze 

download u in de Appstore voor iPhone of Google Playstore voor Android; 

 Via onze Facebookpagina ‘’Herinrichting Kapellerlaan’’ blijft u op de hoogte van nieuws en 

actualiteiten; 

 U ontvangt een bewonersbrief voor de start van een fase nabij uw woning; 

 Persoonlijke afstemming is mogelijk, hiervoor kunt u 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. 

Ad Jereskes (Omgevingsmanager), 06-54703204 of omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl  

Het uitvoeringsteam van de gemeente Roermond bestaat uit Rob Rosenboom (Projectleider), 06-

20045508 of robrosenboom@roermond.nl en Jean Heffels (toezichthouder), 06-15027436 of 

jeanheffels@roermond.nl. 


