
 

 

Informatiebrief  
Verbreden fietspaden Mijnheerkensweg Roermond 

Het project 
In opdracht van de Gemeente Roermond start BESIX 

INFRA Nederland binnenkort met de uitvoering van het 

project “Verbreden fietspaden Mijnheerkensweg 

Roermond”. 

Door middel van deze brief brengen wij u graag op de 

hoogte over de inhoud en duur van de 

werkzaamheden en over uw bereikbaarheid tijdens 

onze werkzaamheden. 

Wanneer worden de werkzaamheden 

uitgevoerd? 
We verdelen het werk in 3 fases (zie achterzijde) en 

starten op a.s. maandag 26 september met de 

uitvoering van fase 2 : Mijnheerkensweg vanaf Jos 

Menten tot aan de rotonde nabij Smurfit Kappa.  

Bereikbaarheid 
We voeren de werkzaamheden uit in en naast de berm 

kan dus de rijbaan blijft gewoon in twee richtingen 

open voor gemotoriseerd verkeer. We werken 

gefaseerd aan het fietspad. Hierdoor kan  

bestemmings- fietsverkeer zo lang mogelijk gebruik 

blijven maken van het huidige fietspad. Zodra we het 

gedeelte vanaf de rotonde openbreken, zorgen we 

voor een tijdelijke voetgangersstrook aan de overzijde 

van de Mijnheerkensweg (tot aan nr. 7-11). Doorgaand 

fietsverkeer leiden we om zoals op de achterzijde 

weergegeven.   

De werkzaamheden in deze fase duren t/m 15 oktober. 

Daarna starten we met fase 3 waar we u vooraf 

opnieuw over informeren. De werkzaamheden duren in 

totaal tot medio december. 

Wij doen ons best om de overlast tot een minimum te 

beperken. Helaas kunnen we, ondanks de 

bovenstaande maatregelen, niet voorkomen dat u 

enige hinder zult ervaren van onze werkzaamheden. 

Hiervoor vragen wij uw begrip. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact  
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u 

contact opnemen via:  

Mijnheerkens.infra.nl@besix.com  

BESIX Infra Omgevingsapp  

 

Door middel van onze Omgevingsapp houden wij u op 

de hoogte over de planning en de voortgang van de 

werkzaamheden. Ook is er de mogelijkheid om vragen 

te stellen onder de knop “Contact”. U kunt onze 

Omgevingsapp gratis downloaden in de App- en 

Playstore. 

Wilt u toch liever iemand spreken? 
Mocht u toch graag iemand spreken, dan kunt u op 

werkdagen tijdens kantooruren (tussen 9.00 en 17.00) 

telefonisch contact opnemen met: 

• BESIX Infra Nederland, omgevingsmanager 

o Imelda Hendrix (tel. +31 6 18526076) 

 

• BESIX Infra Nederland, uitvoerder 

o Ruben Peerbooms (tel. +31 6 17424588) 

 

Inloopmiddag 
Op dinsdag 4 oktober organiseren wij een 

inloopmiddag bij Kefee Meneerkes (Mijnheerkens 1, 

Roermond) waar we de werkzaamheden persoonlijk 

aan u toelichten. U bent welkom tussen 15:00u en 

17:00u.  

 

  



 

 

Omleidingsroute fietsverkeer 

 


