
Tijdens de uitvoering van de genoemde
werkzaamheden kunt u tijdelijk stof- en
lawaaioverlast ondervinden. Hiervan zijn wij ons
bewust en zullen trachten deze overlast tot een
minimum te beperken.

Bewonersbrief Reconstructie Burg.
Geuljanslaan – Bis. Lindanussingel
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Project
In opdracht van de gemeente Roermond
werken wij aan het project ‘Reconstructie
Burgemeester Geuljanslaan – Bisschop
Lindanussingel. Middels deze brief informeren
wij u over het derde gedeelte van deze
werkzaamheden, namelijk fase 3A.

Planning
Vanaf woensdag 28 april, 7.00 uur starten wij
met de werkzaamheden in fase 3A (dit betreft
het gedeelte van de rotonde concordia t/m de
aansluiting op de Maastrichterweg zoals in
onderstaande afbeelding in groen is
aangegeven). De weg wordt afgesloten voor
autoverkeer tijdens de werkzaamheden maar is
wel bereikbaar voor voet- en fietsverkeer.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn woningen te
allen tijde te voet of per fiets bereikbaar via het
bestaande trottoir of de loopschotten welke wij
leggen.

Overlast tijdens de werkzaamheden

Parkeren en huisvuil
Tijdens de werkzaamheden dienen de auto’s in
de omliggende straten, waar niet gewerkt wordt,
geparkeerd te worden. Wij verzoeken u om uw
auto voor woensdag 28 april, 07.00 buiten
het werkvak te parkeren.

Indien u uw huisvuilcontainer op de dag van het
ophaalmoment voor 8.00 uur op het trottoir zet,
verplaatsen wij deze voor u naar het einde van
de straat zodat deze leeg gemaakt wordt door
de vuilniswagen. Het is belangrijk dat u er zelf
voor zorgt dat uw container voorzien is van een
huisnummer.

Contact
Vanwege het Coronavirus vervalt ons
inloopspreekuur op locatie. U kunt contact
met ons op nemen via:
Facebook Rec. Burg. Geuljanslaan –
Bis. Lindanussingel

BESIX Infra Omgevingsapp

Geuljanslaan.infra.nl@besix.com

Uw contactpersonen voor dit project zijn:

BESIX Infra Nederland

Lars Koumans | Uitvoerder | +31 6 53827853

Imelda Hendrix | Omgevingsmanager | 0475 -
777800

Gemeente Roermond
Rik Kisters | Toezichthouder | +31 6 11264711

Werkzaamheden waterleiding
Roerderweg
Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de
Geuljanslaan zal aannemer APK, in opdracht van
WML, terplekke van de rotonde Roerderweg en
Roerderweg werkzaamheden gaan uitvoeren aan
de waterleiding. Deze werkzaamheden zullen
vanuit APK met de aanliggende stakeholders
worden gecommuniceerd

In verband met de ontsluiting van de wijk richting
Maastrichterweg zal de wegafsluiting ter hoogte van
Roerderweg hsnr. 7 tijdelijk worden verwijderd.


