Aan de bewoners/ondernemers van de Diepstraat e.o.
te Eijsden

gemeente

eijsden-margraten

Bezoekadres:
Amerikaplein i
6269

da

Margraten

Eijsden-Margraten:

19 december 2019

Onderwerp:

Algemene zaken herinrichting Diepstraat, Eijsden

Servicepunt:
Breusterhof 8
6245

el

Eijsden

Postadres:
Postbus 10

Gachte bewoners/ondernemers,
Tijdens de informatieavond over de werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting
van de Diepstraat op 25 november jl. is meermaals gevraagd naar het parkeerregime
tijdens de werkzaamheden.

6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400

Hierbij kunnen wij u mededelen dat het huidige parkeerregime in de oude kern van
Eijsden gehandhaafd blijft. Gedurende de geldende vergunninghouderstijden c.q. -dagen
is het enkel toegestaan met vergunning in het vergunninghoudersgebied te parkeren.
Buiten deze tijden kan zonder vergunning in het gebied worden geparkeerd. Verder blijft
ook de blauwe zone in Kerkstraat gehandhaafd.

info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G

Bewoners in het vergunninghoudersgebied die op dit moment parkeren op eigen terrein,
tijdens de werkzaamheden niet tot op hun perceel kunnen komen en niet in het bezit zijn
van een parkeervergunning, wordt de mogelijkheid geboden om tijdens de
werkzaamheden een tijdelijke parkeervergunning (kosteloos) aan te vragen. Hiertoe kan
vanaf 6 januari a.s. telefonisch contact opgenomen worden met ondergetekende op
telefoonnummer 06 52 76 77 57.
Zoals ook tijdens de informatieavond is aangegeven, start de aannemer op 6 januari a.s.
met de werkzaamheden onderaan de Diepstraat. Indien de werkzaamheden het toelaten,
zorgt de aannemer ervoor dat u zo lang als mogelijk met de auto tot aan uw
woning/perceel kunt komen. Kan dat niet, dan kunt u met vergunning (tijdens de
geldende vergunninghouderstijden c.q. -dagen) elders in het vergunninghoudersgebied
parkeren of zonder vergunning in de omliggende straten of op de omliggende
parkeerterreinen Vroenhof, Ursulinen, Veldje en P&R Eijsden. Woningen/percelen zijn
altijd te voet bereikbaar.
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Heeft u nog vragen of is aanvullende informatie gewenst? Kijk dan op de website van de
gemeente Eijsden-Margraten, kom naar het informatiecentrum Diepstraat of neem
contact op met een van de contactpersonen als aangegeven op de bijgevoegde folder.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Denise Katzschner
Medewerker SBP III
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