Bloem Infra B.V.
St. Antoniusstraat 10
6097 ND Panheel
Postbus 5049
6097 ZG Heel
T: 0475 - 572140
W: www.bloeminfra.nl
E: info@bloeminfra.nl

Aan de bewoner(s) van dit adres.
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Bewonersbrief start werkzaamheden
29-03-2021
Arno Tummers
Werkzaamheden rotonde Ringbaan Oost te Weert.
06-15025606
a.tummers@bloeminfra.nl

Geachte bewoner,
In opdracht van de Gemeente Weert starten wij, Bloem Infra B.V., met de werkzaamheden ten behoeve
van de rotonde Ringbaan Oost – Sint Jobstraat te Weert.
Langs deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang en de geplande werkzaamheden.
Planning en fasering
In de bijlage zijn de 4 fases van onze werkzaamheden opgenomen inclusief het tijdspad, onderstaand
een korte toelichting:
- Op dinsdag 6 april starten wij met de werkzaamheden van fase 1. In fase 1 bouwen we de
bermen van de Sint Jobstraat om tot veilige voet- en fietspaden. Ook maken we een bypass
langs de huidige rotonde, zodat de doorstroming van het verkeer op de Ringbaan
gegarandeerd blijft. Fase 1 duurt ongeveer 5 weken.
- Zodra deze bypass in gebruik is genomen starten we met fase 2; de aanleg van een nieuwe
rotonde. Op het einde van deze fase vernieuwen we in 1 nacht de rijweg van de Sint Jobstraat
en sluiten we de nieuwe rotonde aan op de Sint Jobstraat en Ringbaan Oost. Vanaf dan kan
het verkeer in 3 richtingen gebruik maken van de nieuwe rotonde. Fase 2 neemt ongeveer 6
weken in beslag.
- In fase 3 ruimen we de bypass op en maken we de linker poot van de rotonde (aan de
Maaslandlaan). Tevens vernieuwen we de asfalt van een deel van de Thornstraat. Voor fase
3 hebben we ongeveer 7 weken gepland.
- Ten slotte voeren we asfaltonderhoud uit aan de Ringbaan Oost. Hiervoor wordt deze
gedurende 24 uur afgesloten.
Bereikbaarheid
- Winkelcentrum Leuken blijft tijdens de gehele werkzaamheden bereikbaar.
- Ter plaatse van de Shell maken we een doorsteek naar de parkeerplaats van het
winkelcentrum, zodat het winkelcentrum ook via de Ringbaan bereikbaar is.
- Tijdens fase 2 maakt verkeer van de Ringbaan gebruik van de bypass.
- Voetgangers en fietsers kunnen de bypass veilig oversteken doordat we tijdelijke stoplichten
plaatsen.
- Vanaf fase 2 is de aansluiting Maaslandlaan afgesloten tot het einde van het werk.
- Voetgangers en fietsers kunnen altijd via het trottoir of een tijdelijk pad het werk passeren.
- Aanwonenden kunnen eveneens via het trottoir of een tijdelijk pad hun woning bereiken.
- Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. Waar
mogelijk biedt Bloem maatwerk aan. Hiervoor kunt u met onze uitvoerder contact opnemen.
Klankbordgroep
Tijdens de voorbereidingen op dit project heeft de Gemeente Weert een klankbordgroep samengesteld.
In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van alle belanghebbende stakeholders, zoals de
buurtverenigingen en de bedrijven van het winkelcentrum. De klankbordgroep heeft inspraak op het
ontwerp gehad en is tevens betrokken bij de beoordeling van onze uitvoeringswijze. Wij willen u
informeren dat wij in contact staan met deze klankbordgroep over eventuele vraagstukken tijdens de
uitvoering.
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Communicatie
- Bloem biedt één op één afstemming aan voor ondernemers en andere belanghebbenden.
Neem hiervoor contact op met onze uitvoerder Arno Tummers.
- Op onze website is (https://www.bloeminfra.nl/portfolio/rotonde-ringbaan-oost-weert/) is
projectinformatie te vinden, zoals de ontwerptekening van de nieuwe rotonde.
- Hou onze Facebook en LinkedIn in de gaten voor de voortgang van het project.
- Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:
o
o
o

Arno Tummers, Uitvoerder
06-15025606 (eerste aanspreekpunt).
Olaf Heijne, Toezichthouder namens Gemeente Weert
06-53759669.
Ben Schols, Omgevingsmanager Bloem
06-15681552.

Wij weten dat we overlast komen veroorzaken in uw buurt, maar proberen dit tot een minimum te
beperken. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking hierin. Wij stellen alles in het werk om u
zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden.

Hoogachtend,

Bloem Infra B.V.
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Bijlage fasering:
De gele arcering geeft het werkvak weer.
Fase 1; week 14 t/m 18.

Fase 2; week 19 t/m 24.

Fase 3; week 24 t/m 28.

Fase 4; week 30.
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