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BEWONERSBRIEF

Aan
de bewoner(s) / ondernemer(s) van dit pand
Roermond, 3 januari 2019
e

Start 2 fase uitvoering verbeteren stationstunnel (ook wel Oranjelaantunnel)
Geachte mevrouw, heer,
Vanaf maandag 14 januari 2019 start de tweede uitvoeringsfase van het verbeteren van de stationstunnel.
Vanaf 14 januari 2019 is de stationstunnel afgesloten voor al het autoverkeer, behalve lijnbussen. Deze
afsluiting duurt tot begin mei 2019. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Koninginnelaan, de Bredeweg en
de Venloseweg. Voetgangers en fietsers kunnen via de aangegeven routes altijd door de stationstunnel.
Gefaseerde uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en staan gepland tot medio mei 2019. Op de achterzijde
van deze brief vindt u een overzicht van de uitvoeringsfasen met de geplande periode en bijbehorende
verkeersmaatregelen.
Als eerste wordt de zuidkant van de tunnel verbeterd inclusief beide trappen. Dit zijn de fasen 1, 2 en 3.
Deze starten 14 januari 2019 en duren tot medio maart 2019. Dan volgt de noordkant van de tunnel inclusief
beide trappen. Dit zijn de fasen 4, 5 en 6. Deze starten medio maart en duren tot begin mei 2019. Ook
fase 8 (groenvoorzieningen) wordt in deze periode uitgevoerd.
Als laatste wordt in fase 7 de autotunnelbuis afgewerkt in 2 weekenden in mei. De weekenden van 11 en 12
mei en van 18 en 19 mei 2019 is daarvoor de autotunnelbuis geheel afgesloten voor autoverkeer. Fietsers
en voetgangers kunnen dan gewoon gebruik maken van beide tunnelbuizen voor langzaam verkeer.
De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de omstandigheden. Actuele informatie over de
uitvoering wordt door aannemer Strabag verstrekt via:




De STRABAG omgevingsapp. Bij aanvang van het project kunt u de
app downloaden in de Play Store (Android) en APP Store (Apple). Zoek
naar ‘STRABAG Omgevingsapp’. De app is te herkennen aan dit logo:
Website gemeente Roermond: https://www.roermond.nl/stationstunnel

Contactpersonen namens aannemer Strabag voor de uitvoering van het werk zijn:
 Imelda van Horne | Omgevingsmanager | imelda.vanhorne@strabag.com | 0475 777 800
 Raymond Vencken | Projectmanager
| raymond.vencken@strabag.com | 0475 777 800
Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van de afdeling
Voorbereiding en Realisatie, telefoon (0475) 35 92 17.
Met vriendelijke groet,
afdeling Publiekszaken
Publieksvoorlichting
Dit project is mede mogelijk gemaakt door

Wilt u onze informatie in de toekomst ook digitaal ontvangen? Meld u dan via www.roermond.nl/service aan voor Buurtpost en onze 2wekelijkse nieuwsbrief Roermondpost. Hiermee blijft u gratis op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw buurt en gemeente.
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VERBETERPLAN ORANJELAANTUNNEL - OVERZICHT FASERING UITVOERING
Stationsplein
planning onder voorbehoud

Z

i
r
v

7a

FASE 5

2a

FASE 3 TRAP ZUIDOOST
Februari 2019 (week 6 en 7)
Zie fase 2
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FASE 4 TRAP NOORDWEST
Medio maart - begin mei 2019 (week 11 t/m 19)
Autotunnel alleen voor bussen, hulpdiensten en fietsers richting west.
Autoverkeer omgeleid. Tunnelbuis Noord afgesloten.
24voetgangers via tunnelbuis Zuid,
2 t/m
Fietsers richting oost
en

FASE 5 TUNNELBUIS NOORD (fietsers en voetgangers)
Medio maart - begin mei 2019 (week 11 t/m 19)
Zie Fase 4

FASE 6 TRAP NOORDOOST
Begin april 2019 (week 14 en 15)
Zie Fase 4
2 t/m 24

FASE 7 TUNNEL AUTOVERKEER
Weekend 11 en 12 mei en weekend 18 en 19 mei 2019 (week 19 en 20)
Autotunnel dicht voor alle verkeer. Verkeer omgeleid.
Tunnelbuis Noord en Zuid normaal open voor fietsers en voetgangers.
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FASE 2 TUNNELBUIS ZUID (fietsers en voetgangers)
14 Januari - medio maart 2019 (week 3 t/m 11)
Autotunnel alleen voor bussen, hulpdiensten en fietsers richting oost.
Autoverkeer wordt omgeleid. Tunnelbuis Zuid afgesloten.
Fietsers richting west en voetgangers via tunnelbuis Noord,
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FASE 2

FASE 1 TRAP ZUIDWEST en BOVENZIJDE TUNNEL
Afwerking trap zuidwest gelijktijdig met fase 2 vanaf 14 januari 2019
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FASE 7

FASE 8 GROENVOORZIENINGEN
April - mei 2019
Zie fase 4

Zie de 'STRABAG omgevingsapp' voor actuele informatie uitvoering.
Te downloaden via Play Store (Android) en APP Store (Apple).

