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Geachte bewoners en ondernemers,
In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het project CP Gulpen fase 2.
In navolging van de prettige samenwerking in werkgroepen en gesprekken, waarna het definitief ont
werp is opgesteld, is de aanbesteding succesvol afgerond. BLM Wegenbouw B.V. uit Wessem gaat
het project uitvoeren.
Wij hebben het project uitgebreid met de Kiewegracht (tot aan de komgrens). Dit hebben we gedaan,
omdat dit gedeelte ook dringend aan een opknapbeurt toe is, meteen duurzaam veilig ingericht kan
worden en ter beperking van de overlast en kosten. Op de achterzijde is het projectgebied afgedrukt
ter informatie. Op onze website (www.gulpen-wittem.nl/plannen en projecten - Centrumplan Gulpen
fase 2) worden de werktekeningen geplaatst.
BLM gaat het project gefaseerd uitvoeren in de periode januari-juli 2021. BLM is een zeer ervaren
aannemer met de benodigde kennis en kunde. De werkvoorbereidingen zijn opgestart en de eerste
gesprekken hebben plaatsgevonden. Het projectteam zal zich binnenkort aan u voorstellen d.m.v. een
digitale presentatie op onze website en/of op de website van de aannemer. De aannemer heeft op
verzoek van de gemeente een omgevingsmanager aangesteld die met u contact zal opnemen om in
formatie te verzamelen en u over de uitvoering te informeren.
De afspraken die in het voortraject met u gemaakt zijn, zijn verwerkt in het definitief ontwerp en/of be
sproken met de aannemer. Zodra de planning en fasering door de aannemer is opgesteld en akkoord
bevonden door de gemeente, zult u geïnformeerd worden. We zullen trachten de overlast te beperken
en de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. U ontvangt binnenkort een brief van de aan
nemer met contactgegevens van de omgevingsmanager. Ook zal er voorafgaande aan de uitvoering
een bouwkundige opname plaatsvinden door Quattro Expertise, waarvoor aanwonenden in of nabij
het werkgebied een aankondigingsbrief zullen ontvangen.
Wij hopen en gaan uit van een prettige samenwerking met de aannemer, bewoners, ondernemers en
gemeente. Uiteindelijk willen we in de zomer van 2021 het compleet nieuwe centrum feestelijk opleve
ren.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met P.J.E. Moonen
via telefoonnummer 043-8800778 of e-mail pedro.moonen@gulpen-wittem.nl.
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