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BIZ Roerstreek en Oosttangent  

1 Capaciteit N570 ontoereikend  
2 2e Maasbrug in 2040 (reden: ombouw naar autoweg van de gehele N280 naar de A2 bij Kelpen, 

toename bezoekers DOC, komst mega industrieterrein 150-300 ha op RAF basis in Elmpt en het 
beleid gemeente Roermond >toeristische stad  

3 Onveilige situatie fietsers / vrachtverkeer (bijv. Industrieweg voor ingang Rockwool) . 
4 Parkeren van passanten (vrachtauto’s )  
5 Openbaar vervoer aantrekkelijker maken 

 
BIZ Merum   

1 Parkeerbeleid op bedrijventerrein drastisch verbeteren; 
2 Oplossing bieden aan vrachtwagens die zich met regelmaat vastrijden bij inrijden dorp Merum. 

Blijvende aandacht voor vrachtverkeer Solvay welke zich vastrijdt in de Louis Eijssenweg; 
3 Aanleg fietspad/voetpad op de Schepersweg om hier de veiligheid van fietsers/voetgangers te 

waarborgen. 
 
BIZ Stadsrand-Noord  

1 Ruime parkeerplek voor truckers met voorzieningen.  
2 Duitse industrieterrein Elmpt en de ontwikkeling hiervan.De N280 wordt drukker,  een 

truckparking aan de grens is wenselijk  
3 De coffeeshops.  Dat geeft mogelijk veel onrust en overlast van verkeer 

 
BIZ Willem-Alexander  

1 Twee ontsluitingen voor het noordelijk deel van het bedrijventerrein. Bij een calamiteit op het 
kruispunt DOC/N280 is het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein afgesloten voor 
vrachtwagens. Dat leidt tot onnodige kosten, gevaarlijke verkeerssituaties en sluipverkeer. Het 
zuidelijke gedeelte van het bedrijventerrein heeft twee ontsluitingen. 

2 Zie Punt 2 Roerstreek - Oosstangent 
3 Een grote collectieve parkeerplaats voor vrachtwagens. Op Bedrijventerrein Willem-Alexander 

vinden overnachtingen van chauffeurs met hun vrachtwagens plaats op de rijweg. Naast onveilige 
verkeerssituatie wordt er ook veel huishoudelijk afval achtergelaten, dit is onwenselijk. 

 
BIZ Swalmen  

1 Parkeren vrachtwagens met eventuele voorzieningen. 
2 Op bord nr.19 (A73) staat de afslag Swalmen, waardoor verkeer richting Swalmen langs het 

Retailpark wordt geleid. Dit veroorzaakt onnodige verkeerstromen bij het Retailpark.  
De naam Swalmen dient te vervallen op afslagbord nr.19 waardoor al het bestemmingsverkeer 
afslag nr.18 (A73) neemt, en zo van noordzijde Swalmen binnen komt rijden en daardoor tevens 
dorpskern kan vermijden. 

3 Groenstrook industrieterrein Heydweg/Reubenberg inrichten als parkeervakken bezoekers 
bedrijven dit voorkomt parkeren op doorgaande wegen. 

 
 


