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De Diepstraat is één van de meest
karakteristieke sfeervolle en oudste
straten van Eijsden. Met het verstrijken
van de tijd, laat ook de kwaliteit van
de verharding na. Nu is dan ook het
moment aangebroken om naar de
inrichting van de Diepstraat in zijn
geheel te kijken en de kwaliteit van
de omgeving te versterken. In opdracht
van de gemeente Eijsden-Margraten en
in samenspraak met de inwoners heeft
Bureau Verbeek een ontwerp gemaakt
voor de herinrichting van de Diepstraat.
De huidige bestrating in de rijbaan en de
parkeervakken wordt aangepakt. Ook worden
alle rioolaansluitingen vervangen en komt
er nieuwe verlichting. De straat krijgt een
bijzondere plek voorzien van een eigentijds
zitelement en functionerend watertappunt.
Verder komen er fietsenstallingen in de
nabijheid van de horecagelegenheden en
een voorziening voor het opladen van
elektrische auto’s.
De voorbereidingen voor de herinrichting van
de Diepstraat worden in december getroffen.
In januari gaat daadwerkelijk de schop in de
grond. Strukton Civiel Zuid b.v. is de aannemer
van dit project. De werkzaamheden nemen
een half jaar in beslag en worden in 4 fasen
uitgevoerd.
FASE 1: Onderste deel Diepstraat
tot Spauwenstraat

Voor meer informatie, vragen en meldingen
over de herinrichting van de Diepstraat kunt u
terecht in het informatiecentrum. Gedurende
het hele project is het informatiecentrum op
vaste tijden geopend.
Openingstijden:
Dinsdag
07.30 – 08.30 uur
Donderdag 16.00 – 17.00 uur
Locatie:
Directiekeet in de Diepstraat,
aan de oever van de Maas.
Aannemer
STRUKTON CIVIEL ZUID B.V.
Uitvoerder Pascal Ridderbeks
(06 30 60 37 47)
Opdrachtgever
GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN
Projectleider Denise Katzschner
(06 52 76 77 57)
Toezichthouder Richard Martens
(06 52 76 60 79)

FASE 2: Gedeelte Diepstraat
van Spauwenstraat tot Kerkstraat
FASE 3: Gedeelte Diepstraat van
Kerkstraat tot Prins Bernhardstraat
FASE 4: Gedeelte Graaf de Geloeslaan
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