
                                       
 
 
 
 

 
Beste lezer, 
 
In vervolg op onze brief van 17 mei 2021 ontvangt u bij deze aanvullende informatie met betrekking 
tot de wegwerkzaamheden aan de Heinsbergerweg en Kapellerlaan. 
 
U ontvangt nog een bewonersbrief voor de start van de werkzaamheden bij uw woning. In die brief 
vertellen wij u meer over de exacte duur van de werkzaamheden, bereikbaarheid, 
parkeermogelijkheden, vuilophaaldienst, bushaltes en -routes, omleidingsroutes en het melden van 
klachten. 
 
Planning en fasering 
In onderstaande afbeelding ziet u de verdeling van de fasering. 
 
Fase 1: Kruispunt Koninginnelaan – Prins Bernhardstraat 
De reconstructie van het kruispunt wordt uitgevoerd van 28 juni tot en met 2 augustus 2021. 
 
Fase 2: Ombouw Heinsbergerweg naar 30 km/uur weg 
31 augustus 2021 starten wij met de werkzaamheden en deze nemen ca. 5 weken in beslag.  
 
Fase 3 en 4: Herinrichting Kapellerlaan 
Begin oktober starten wij met de werkzaamheden en deze nemen ca. 10 maanden in beslag.  
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Bereikbaarheid 

 Tijdens fases 1 en 2 en gedeeltes van fase 4 wordt het busverkeer omgeleid via Karel 
Doormanstraat – Bredeweg – Koninginnelaan. Arriva verplaatst tijdelijk de bushaltes en 
communiceert dit naar de reizigers; 

 Voetgangers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk passeren; 
 Tijdens het gehele werk in de Kapellerlaan en Heinsbergerweg wordt doorgaand auto- en 

fietsverkeer omgeleid via Karel Doormanstraat – Bredeweg - Koninginnelaan. 
 
Informatiebijeenkomst 
Wij organiseren op woensdag 14 juli 2021 van een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis ’t 
Sjoolpaad, Schoolpad 55A. Tijdens deze informatiebijeenkomst kunt u kennisnemen van de plannen 
en toelichting hierop krijgen.  
 
Vanwege corona zijn wij verplicht het aantal deelnemers te verdelen in tijdslots. U kunt aangeven 
binnen welk tijdslot u beschikbaar bent. Na aanmelding krijgt u van ons een specifiek tijdstip in het 
door u aangegeven tijdslot.  

 Tijdslot 1: 14:00 uur tot 17:00 uur 
 Tijdslot 2: 18:00 uur tot 20:00 uur 

Aanmelden kan door uiterlijk 3 juli 2021 een e-mail te sturen naar 
omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl. In de aanmelding graag vermelden: 

 Naam  
 Adres 
 Tijdslot 1 of tijdslot 2 
 Heeft u geen toegang tot e-mail? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager. 

 
In verband met corona wordt een presentatie gemaakt die later kan worden teruggekeken via de 
website van BLM Wegenbouw. 
 
Overige communicatie 

 Website BLM Wegenbouw www.blmwegenbouw.nl/projecten/kapellerlaan/ voor 
uitvoeringsinformatie en antwoorden op algemene vragen (Q&A); 

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

 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. 
 


