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Geachte heer, mevrouw,
Eind vorig jaar hebben wij u laten weten dat er nog enkele afrondende werkzaamheden in 2021 uitgevoerd
dienen te worden waar u wellicht enige hinder van gaat ondervinden. Dit moment is nu aangebroken en
uiteraard kunnen wij met zo’n ingrijpende herinrichting niet alle hinder wegnemen. Wij hopen op uw begrip en
danken u alvast voor uw begrip.
Met deze brief informeren we u graag over onze werkzaamheden ter plaatse van de Wilhelminasingel-N280
van 1 maart tot 8 maart 2021.
Wat gaat er gebeuren?
In de oostelijke rijbanen van de Wilhelminasingel tussen de N280-Venloseweg zullen rioolwerkzaamheden
plaatsvinden. We breken de verharding op, graven de rioolsleuf en maken een rioolaansluiting, vervolgens
herstellen we de wegfundering en het wegdek.
De kruising bij de N280-Wilhelminasingel is van belang voor het bereiken van woningen (Wilhelminasingel,
Venloseweg de binnenstad) en bedrijven/winkels.
Tevens is het van groot belang voor het uitgaande verkeer vanuit de stad richting A73 en A2
We hebben gedurende het project zoveel mogelijk rekening gehouden om zo min mogelijk de
Wilhelminasingel af te sluiten. Toch dienen we helaas nu vanaf maandag 1 maart 2021 gedurende ca 1 week
de uitgaande beweging van de Wilhelminasingel richting N280 af te sluiten. We houden deze bestemmingen
uiteraard wel bereikbaar middels omleidingen. Hiervoor wordt onder andere de Roerkade gedurende deze
werkzaamheden opengesteld in beide richtingen zodat u via de Minderbroedersingel, Roerkade en Looskade
de N280 kunt bereiken.
Wanneer gaat dit gebeuren?
Deze werkzaamheden starten maandag 1 maart 2021 en we verwachten dat deze werkzaamheden ca. 1 week
gaan duren zodat maandag 8 maart het verkeer weer gebruik kan maken van alle rijrichtingen op de
Wilhelminasingel.
Bij slecht weer kan het zijn dat de werkzaamheden niet doorgaan en op een ander moment moeten
plaatsvinden. Ook kunnen de werkzaamheden als gevolg van slecht weer uitlopen. Kijk regelmatig op onze
Facebookpagina voor de meest actuele informatie.
Wat ervaart u van de werkzaamheden?
Natuurlijk vraagt dit wat van de omgeving en om te zorgen voor zo min mogelijk overlast, voeren we de
werkzaamheden zo veilig en efficiënt mogelijk uit. Daarom sluiten we het werkgebied volledig af voor verkeer.
Onze werktijden zijn van 07:00 tot maximaal 23:00 uur. Echter kan het zijn dat we ook buiten deze uren en in
het weekend van 5 maart 2021 moeten werken, maar dat proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Wel zo
fijn voor u en voor ons!
Alle hinder voorkomen is helaas niet mogelijk. Vooral tijdens het verdichten van de grond en puinfundering is
trillingshinder te verwachten.

Wat betekent dit voor u?
• Alle bestemmingen blijven bereikbaar
• Doorgaand verkeer op de N280 kan blijven doorrijden.

•

Verkeer vanaf de Godsweerdersingel richting de N280 is niet mogelijk. Volg hiervoor de omleiding via
de Venloseweg om de N280 te bereiken.

•

Verkeer vanaf de N280 linksaf (oost) richting de Wilhelminasingel is niet mogelijk. Volg hierbij de
omleiding via de Looskade en de Roerkade.

•

Verkeer vanaf Mijnheerkensweg richting Wilhelminasingel is niet mogelijk. Volg hierbij de omleiding
via de Looskade en de Roerkade.

•

Verkeer vanaf de Minderbroedersingel volgt de omleiding via de Koninginnelaan om bestemming
Eindhoven/Weert/A73 te bereiken.

•

Verkeer vanaf Willem ll Singel volgt de omleiding via de Oranjelaan en Sint Wirosingel om bestemming
Eindhoven/Weert/A73 te bereiken.

•

Verkeer richting Horn kan gebruik maken van de Roerkade die tijdelijk in twee richtingen wordt
opengesteld.

•

Verkeer vanaf Herten richting Eindhoven/Weert volgt de omleiding via de A73.

Op onze projectwebsite en op onze facebookpagina ziet u met welke omleiding we uw bestemming bereikbaar
houden. Alle bestemmingen blijven bereikbaar.
Heeft u vragen?
Wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, een opmerking of compliment wilt delen, neem
dan contact met ons op. Dat kan via:

N280Roermond@prvlimburg.nl
Met vriendelijke groet,
Projectteam N280 Roermond

