Omgeving Kaldenkerkerweg Tegelen.

Ref.: 200408

Nr.: 001

Datum: 11 februari 2022

Betreft: Herinrichting Kaldenkerkerweg

Geachte heer / mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over de geplande wegwerkzaamheden aan de Kaldenkerkerweg in
Tegelen.
Het project
In navolging van de werkzaamheden aan de Kaldenkerkerweg binnen de bebouwde kom wordt ook het
gedeelte buiten de bebouwde kom vanaf Ulingsheide tot aan grens met Duitsland opnieuw ingericht.
Er komt een vrijliggend fietspad waardoor het (vracht)autoverkeer gescheiden wordt van de fietsers en
voetgangers. Daarnaast wordt het door de nieuwe inrichting met gescheiden rijbanen onaantrekkelijk
gemaakt om snel te rijden. Het regenwater wordt afgekoppeld en ter plaatse geïnfiltreerd. Ook wordt ter
plaatse van het Hertenkamp een gelijkvloerse wildoversteek met een wildtunnel gerealiseerd.
Planning en fasering*
De uitvoering vindt gefaseerd plaats in de periode tussen maart 2022 en begin augustus 2022.
We onderscheiden 3 opeenvolgende uitvoeringsfases, namelijk:
Fase 5:
Kruispunt Ulingsheide
3 maart t/m 1 april 2022
(4 weken)
Fase 6:
Ulingsheide tot Eurogreen
3 maart t/m 27 mei 2022
(8 weken)
Fase 7:
Eurogreen t/m Duitse grens
30 mei t/m 5 augustus 2022
(10 weken)
* werkzaamheden zijn onderhevig aan weersomstandigheden en ondergrondse omstandigheden. De
planning kan worden bijgesteld.
Inloopbijeenkomst
Geïnteresseerden nodigen wij uit voor een inloopbijeenkomst. Tijdens de inloopbijeenkomst is het mogelijk
om kennis te maken met het uitvoeringsteam, vragen te stellen over het ontwerp en de geplande
werkzaamheden.
Donderdag 24 februari, 20:00 uur tot 21:00 uur,
Huis van de Wijk, De Glazenap, Spechtstraat 58, 5932 VK Tegelen;
U dient zich vooraf per email aan te melden: c.reuls@blmwegenbouw.nl

Omleidingsroute
Gedurende de wegwerkzaamheden aan het gedeelte Kaldenkerkerweg buiten de bebouwde kom wordt de
weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Een omleidingsroute wordt ingesteld voor doorgaand verkeer
tussen Tegelen (NL) en Kaldenkerken (DE).
Bereikbaarheid bedrijven en aanwonenden
BLM maakt maatwerk afspraken met aanwonenden en bedrijven binnen het werkvak. U kunt hiervoor
contact opnemen met Christian Reuls van BLM Wegenbouw.

Informatie over dit project
Op de website van BLM Wegenbouw is aankomende week de volgende projectinformatie in te zien:
Ontwerp van de nieuwe situatie;
Planning en fasering (onder voorbehoud);
Praktische informatie tijdens de uitvoering;
Contactpersonen.
https://www.blmwegenbouw.nl/projecten/herinrichting-kaldenkerkerweg-venlo/
BLM Wegenbouw App
Berichten over het project zijn ook per smartphone of tablet te volgen met de BLM Wegenbouw App.
Wilt u de voortgang en actualiteiten van het project op deze manier volgen? Download dan de gratis BLM
Wegenbouw app in de Appstore voor IPhone of Playstore voor Android toestellen. Elke keer wanneer wij
een bericht plaatsen verschijnt direct een berichtje (notificatie) op uw smartphone of tablet. Zo bent u direct
op de hoogte van de stand van zaken.
Contact
BLM Wegenbouw staat u graag te woord bij vragen en/of opmerkingen.
Neem hiervoor contact op met Christian Reuls.
Christian Reuls (contactpersoon)
Email:
c.reuls@blmwegenbouw.nl
Telefoon:
06 – 8398 3728

