
Roermond, 11 mei 2021  

 

 

 

Beste ondernemers op bedrijventerrein Willem Alexander, 

 

Sinds de heropening van het Designer Outlet Centre naar aanleiding van de versoepelingen, hebben we te 

maken met een grote interesse in onze bestemming. Hierbij passen we een gecontroleerde en gedoseerde 

toegang tot ons centre toe om de huidige maatregelen te kunnen handhaven. Dit heeft tot verkeersdrukte 

geleid op het industrieterrein en op de toegangswegen naar het centre. Ondanks de vele inspanningen van de 

verkeersregelaars en de medewerkers van de gemeente Roermond konden we niet vermijden dat de drukte 

voor vertraging heeft gezorgd in de afgelopen weekenden, waarvoor onze excuses. 

 

We hebben de verkeersituatie geëvalueerd met de Gemeente Roermond en we zullen de volgende maatregelen 

gaan nemen de komende periode; 

• Gedurende weekenden en op de drukkere Duitse dagen en de feestdagen zullen we gebruik gaan 

maken van extra verkeersregelaars op de toegangswegen rondom het Designer Outlet Centre. 

• Op deze dagen zal de instroom komende vanuit de Duitse grens gedoseerd toegelaten gaan worden 

op de N280, om hier de doorstroom te kunnen garanderen en daarmee de druk op de 

Mijnheerkensweg /Schipperswal te verlagen. Deze maatregel zal door de Gemeente 

Roermond/Provincie Limburg ingezet gaan worden. 

• Op de kruising Mijnheerkensweg/Schipperswal zullen extra verkeersregelaars ingezet worden om het 

vrachtverkeer waar mogelijk voorrang te bieden en om het auto- en voetgangersverkeer te 

stroomlijnen.  

 

Op korte termijn zijn er nog verschillende drukkere dagen, zoals het Hemelvaartsweekend, Pinksterweekend en 

Fronleichnam op 3 juni aanstaande. De dagen waarop Duitse feestdagen op Nederlandse werkdagen vallen, 

zullen we het nodige doen om voorrang te verlenen aan het verkeer van het industrieterrein en de doorstroom 

te garanderen. 

 

Geheel afhankelijk van de versoepelingen en de maatregelen ten aanzien van COVID-19, zal het gedoseerd 

toelaten van onze bezoekers op ons terrein gehanteerd blijven op de korte termijn. Wanneer maatregelen 

verder versoepeld gaan worden, zal het gedoseerd toelaten van bezoekers komen te vervallen. 

Tot die tijd zullen we extra verkeersregelaars inzetten om al het verkeer in goede banen te leiden en het 

industrieverkeer faciliteren in een snellere doorstroom. 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met ondertekende.  

 

Wij hopen op uw begrip voor deze situatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Afdeling Facilities Designer Outlet Centre Roermond 

Facilities.roermond@mcarthurglen.com 
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