
 
 

  

Mourik Limburg Civiel B.V. 
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E-mail: mlim@mourik.com 
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62.05.33.897 
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Aan de bewoners van dit pand  

 

Uw referentie: 

   

Onze 

referentie: MLC/439/BB02  

Echt, 

8 December 2017 

Doorkiesnr.: 0475-41 67 50 

Doorkiesfax: 0475-41 67 07 

E-mail:  

 

Betreft: Reconstructie Dalestraat, Bergstraat en Molenweg te Banholt 

  

  

Geachte bewoner / ondernemer van dit pand, 

 

Planning werkzaamheden tot vrijdag 22 december 2017 

 

Op maandag 18 december zullen wij op de Banholtergrubbe/Dalestraat de 

asfaltverharding (onderlaag en tussenlaag) aanbrengen mits het weer 

het toelaat. Vanaf dinsdag 19 december is de 

Banholtergrubbe/Dalestraat weer bereikbaar voor doorgaand verkeer. In 

samenspraak met de Gemeente Eijsden-Margraten is besloten om dit jaar 

geen aanvang meer te maken aan een volgende fase i.v.m met de 

aanstaande kerstvakantie van (22-12-17 tot 08-01-18). Wel zullen er 

in de periode van dinsdag 19 december tot vrijdag 22 december nog 

afrondende werkzaamheden plaats vinden in de 

Banholtergrubbe/Dalestraat. De werkzaamheden zullen voornamelijk 

bestaan uit het aanbrengen  van de trottoirs en opruim werkzaamheden 

om het werk tijdens de Kerstperiode netjes voor u achter te laten. 

Tijdens deze Kerstperiode zijn alle wegen toegankelijk. 

  

 

Planning werkzaamheden vanaf 8 Januari 2018 

 

Vanaf  maandag 8 Januari zullen wij de werkzaamheden weer hervatten 

aan Fase 6, het aanbrengen van de trottoirs in de Dalestraat. De 

werkzaamheden zullen bestaan uit  het opbreken van het trottoir en 

ontgraven van het cunet waarna er nieuw straatwerk wordt aangebracht. 

Tijdens de uitvoering periode van +/- 2 weken zal u woning ten alle 

tijden bereikbaar zijn door het gebruik van loopschotten. Voordat met 

andere fases wordt gestart wordt u wederom geïnformeerd. 
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Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen 

De inrit van uw woning  zult u beperkt kunnen bereiken. Graag willen 

wij u vragen hier rekening mee te houden en uw voertuig in een 

aangrenzende straat te parkeren. Mocht u wegens een verhuizing, 

levering e.d. toch gedurende de uitvoeringsperiode toegang tot uw 

inrit nodig hebben, neem dan tijdig contact op met onze uitvoerder 

ter plaatse. 

Bij werkzaamheden rondom uw woning worden loopschotten geplaatst, 

zodat de toegang tot uw voordeur ten alle tijden bereikbaar blijft.  

 

 

Afvalverwerking 

Gedurende de werkzaamheden blijft het ophaalschema van het huisvuil 

ongewijzigd. Wij verzorgen het transport van de huisvuilcontainers 

tussen de centrale verzamelplek en uw inrit. Wel willen wij u vragen 

om de huisvuilcontainers op de dag van de lediging, vóór 07:30 op uw 

inrit te plaatsen. 

 

Vragen, klachten of hinder 

Vragen, klachten of meldingen van hinder kunt u altijd doorgeven door 

tijdens werktijden contact op te nemen met onze uitvoerder Raymond 

Penders tel. 0610269445. 

 

Wij bedanken u voor u begrip tijdens afgelopen werkzaamheden en hopen 

op uw begrip tijdens de vervolgwerkzaamheden in 2018. 

 

Wij wensen u een mooi kerstfeest en een voorspoedig 2018 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Mourik Limburg Civiel B.V. 

 


