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Onderwerp: Reconstructie Prins Hendrikstraat, Eijsden 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

In de raadsinformatiebrief van 4 augustus 2022 is aangegeven dat raadsleden worden 

geïnformeerd via een raadsinformatiebrief na aanbesteding van projecten van meer dan 

€500.000,-. 

Aanleiding 

Het riool in het noordelijk gedeelte van de Prins Hendrikstraat (tracé M. Nolensstraat — 

Boomkensstraat) in Eijsden is aan einde levensduur en aan vervanging toe. Het 

bestaande riool en de verhardingen gaan daarom vervangen worden. De 

planvoorbereiding van dit project heeft het afgelopen jaar plaatsgevonden. 

Burgerparticipatie 

Aanwonenden en Raadsleden zijn in de planvoorbereidingsfase uitgenodigd geworden voor 

een inloopavond. Deze goedbezochte inloopavond heeft plaatsgevonden op 28 april 2022, 

waarbij bezoekers zijn geïnformeerd over de aanleiding van het project en de opgestelde 

concept plannen voor de straat. 

Voor aanvang van de aanstaande werkzaamheden worden aanwonenden, Sociaal Centrum 

Eijsden en winkeliers tijdig geïnformeerd. Ook wordt er vanuit de aannemer een infoavond 

georganiseerd waarin planning, bereikbaarheid en contactpersonen bekend worden gemaakt. 

Verder worden de gebruikelijke gemeentelijke informatiekanalen toegepast om de 

omgeving te voorzien van actuele informatie. 

Aanbesteding 

Op 10 maart 2023 heeft de aanbesteding van het project ‘reconstructie Prins 

Hendrikstraat, Eijsden' plaatsgevonden. De aanneemsom van dit project is € 628.400, 

mede daarom wordt dit project aan de raad ter info voorgelegd. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Financieel 

Voor de reconstructie Prins Hendrikstraat, Eijsden sluit de totale projectbegroting op 

€ 835.000. Dit resulteert vervolgens in een onderschrijding van €153.176 op het 

beschikbaar gestelde budget van € 988.176. Het restantbedrag hiervan vloeit na 

uitvoering van de werkzaamheden terug naar de budgetten MIP wegen en riolen. De 

onderschrijding van het budget is veroorzaakt door de sterk fluctuerende prijzen van 

materialen en loonkosten, grondstoffen in het afgelopen jaar en de behoefte aan werk 

vanuit de markt. 

Planning 

Vooralsnog gaan we er van uit dat de start van de civiele werkzaamheden kunnen starten 

2 helft april 2023. Echter zijn er momenteel lange levertijden op verschillende benodigde 

materialen voor de aanleg van het nieuwe riool. Na opdracht zal in overleg met de 

aannemer bekeken worden wanneer deze materialen leverbaar zijn en de 

werkzaamheden opgestart kunnen worden. Vooruitlopend op de start van deze 

werkzaamheden wordt door Delta het glasvelnetwerk aangelegd ter plaatse. De 

verwachte uitvoeringsduur van de civiele werkzaamheden i ca. 12 weken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De loco-burgemeester, 
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