
Beste lezer, 

In vervolg op onze brief van 17 mei 2021 ontvangt u bij deze aanvullende informatie met betrekking tot 
de herinrichting van het kruispunt Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat.  

Op maandag 28 juni as. starten wij met de werkzaamheden aan het kruispunt Koninginnelaan – Prins 
Bernhardstraat. Het kruispunt wordt breder en beter toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 
Daarnaast worden de fietspaden aangepast en komen er nieuwe verkeerslichten. 

Bereikbaarheid 

De rood gearceerde gedeelten van de weg volgens onderstaande afbeeldingen worden afgesloten 

voor gemotoriseerd verkeer.  

Tijdens fase 1A (van 28 juni t/m 29 juli) wordt de Prins Bernhardstraat afgesloten vanuit de 

Koninginnelaan en is enkel bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanuit de Kapellerlaan en de 

Hendriklaan. Doorgaand verkeer op de Koninginnelaan blijft tijdens deze fase mogelijk. 

Tijdens fase 1B wordt het gehele kruispunt Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat afgesloten van 

vrijdag 30 juli 2021 omstreeks 06:00 uur tot maandag 2 augustus 2021 omstreeks 20:00 uur. Tijdens 

deze fase wordt er ook op zaterdag en zondag gewerkt.  

Aanwonenden en bezoekers kunnen te allen tijde te voet hun bestemming bereiken. 

Aan de bewoners Koninginnelaan en Prins Bernhardstraat 
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Praktische informatie 
 Tijdens de werkzaamheden verzorgen wij, indien uw woning niet bereikbaar is, de huisvuil 

inzameling. Wij verzoeken u om uw container(s)/plastic zakken op de inzameldag vóór 07:30 uur 
in de ochtend aan de weg te zetten. Wij zetten na lediging uw container weer terug. Vermeld bij 
het aanbieden van uw container duidelijk zichtbaar uw huisnummer op de afvalcontainer.  

 Ook verzorgen wij, indien uw woning niet bereikbaar is, de oud papier inzameling. Wij verzoeken 
u om uw oud papier op de inzameldag gebundeld vóór 17:00 uur aan de weg te zetten.  

Communicatie 
 Website BLM Wegenbouw www.blmwegenbouw.nl/projecten/kapellerlaan/ voor 

uitvoeringsinformatie; 

 Website gemeente Roermond www.roermond.nl/kapellerlaan voor projectinformatie; 

 Over de herinrichting Kapellerlaan 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; 

Contact 
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen. 

Ad Jereskes (Omgevingsmanager), 06-54703204 of omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl  
Ralph Peerbooms (Uitvoerder), 06-53199886 of r.peerbooms@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. 


