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Aan de bewoners van dit adres.

Eijsden-Margraten:

23 december 2019

Onderwerp:

Start werkzaamheden Herinrichting Diepstraat

Geachte heer, mevrouw, bestuur,
De werkzaamheden van de herinrichting Diepstraat gaan binnenkort van start. De gemeente
Eijsden-Margraten in combinatie met Strukton Civiel gaan de herinrichting van de Diepstraat
realiseren. De fysieke werkzaamheden op de Diepstraat zullen starten op maandag 6 januari
2020.

De werkzaamheden zullen starten vanaf 't Bat tot en met aansluiting Spauwenstraat (fase 1).
In onderstaande tekening wordt het groen gearceerde gebied afgesloten voor verkeer. De
kruising Spauwenstraat / Diepstraat proberen we zo lang als mogelijk bereikbaar te houden
voor verkeer. In de week 2 -2020 zal het kruispunt woensdag + donderdag afgesloten zijn voor
verkeer. In de Spauwenstraat wordt aan beide zijden van de weg een tijdelijk parkeerverbod
ingesteld van de kruising met de Diepstraat tot aan huisnrs. 10 resp. 15.
Graag verzoeken wij de bewoners /
ondernemers van onderstaande huisnummers
alle eigendommen te verwijderen van de
stoepen / terrassen vóór maandag 6 januari a.s..
Diepstraat huisnummer 42, 44,46, 67, 69 71, 73,
75, 77, 79, 81, 83.
't Bat huisnummer 13,12
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Graag de auto's vóór maandag 6 januari 7:00
parkeren in de omliggende straten.

Op woensdag wordt het huisvuil of groenafval opgehaald. Graag verzoeken wij u deze
op dinsdagmiddag vóór 15:30u al aan straat te zetten. Deze containers verplaatsen wij dan
voor u naar het einde van de straat voor de ophaaldienst RD4. Tevens verzoeken wij u om uw
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container te kenmerken met uw huisnummer, zodat we de containers kunnen terugplaatsen
bij het goede huisnummer.
Uw woning zal altijd bereikbaar blijven te voet. Er zullen wel momenten komen dat uw woning
slechter bereikbaar is, omdat er graafwerkzaamheden/straatwerkzaamheden voor uw woning
plaatsvinden. Hiervan zullen we u tijdig op de hoogte stellen.
Fase 1 zal circa 5 tot 6 weken duren. Onvoorziene omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat
afgeweken moet worden van bovenstaande planning. In dat geval zult u tijdig worden
geïnformeerd.
De totale werkzaamheden zullen ca. 26 weken in beslag nemen. Dit is mede afhankelijk van
het weer en onvoorziene omstandigheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
• Vanuit de gemeente Eijsden-Margraten: Denise Katzschner of Richard Martens
bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente 043 458 84 88.
• Vanuit Strukton Civiel zuid bv: uitvoerder Pascal Ridderbeks 06-30 60 37 47
We proberen de overlast voor u te beperken tot een minimum. Hopelijk kunnen we samen
met u er een voortvarend werk van maken met als gevolg een mooi eindresultaat.
Met vriendelijke groet.

Gemeente Eijsden-Margraten
Strukton Civiel Zuid

