Aan de bewoners van dit adres.

Eijsden-Margraten:

29 januari 2020

Onderwerp:

Start werkzaamheden fase 2

Geachte heer, mevrouw, bestuur,
De werkzaamheden van de herinrichting Diepstraat zijn volop in gang. Voor fase 1 zijn de
rioolaansluitingen vervangen en er is een begin gemaakt met de opbouw van het bordes. De
statenmakers zijn begonnen met het straatwerk onderaan de Diepstraat en zullen omhoog
werken richting de Prins Bernhardstraat.
LET OP, de natuursteen bestrating dient gevoegd te worden. De eerste dagen (afhankelijk van
het weer) is het niet mogelijk om de pas gevoegde natuursteen te belasten en daarom wordt
het straatwerk met lint afgezet. De eerste 11 dagen (afhankelijk weer) is er geen toegang
mogelijk voor motorvoertuigen.
Maandag 3 februari a.s. wordt gestart met fase 2. Deze fase wordt opgeknipt in twee fases (2a
+ 2b, zie figuur 1), dit om te voorkomen dat de hele Diepstraat een grote bouwput wordt. De
eerste werkzaamheden bestaan uit: saneren vervuild gebied, opbreken straatwerk,
verwijderen fundering en overnemen rioolaansluitingen. Hierna wordt de fundering weer
opgebouwd en zal de stratenmakersploeg volgen.
De werkzaamheden zullen starten vanaf de aansluiting Spauwenstraat t/m Diepstraat 28.
Nadat het voegmiddel in fase 1 is uitgehard, gaat deze fase weer open voor verkeer. In
onderstaande tekening wordt in eerste instantie fase 2a afgesloten voor verkeer, waarna we
over een enkele weken overgaan naar fase 2b. De kruising Kerstraat – Graaf de Geloeslaan/
Diepstraat proberen we zo lang als mogelijk bereikbaar te houden voor al het verkeer.

Figuur 1 Fasering Diepstraat

Graag verzoeken wij de bewoners/ondernemers van onderstaande huisnummers vóór
maandag 3 februari a.s. alle eigendommen te verwijderen van de stoepen/terrassen:
Diepstraat huisnummer: 28, 30 ,32 ,34, 36, 38, 40, 42, 55, 57, 59, 61, 63, 65 en 67.
Graag de auto’s vóór maandag 3 februari 7:00u parkeren in de omliggende straten.
Elke woensdag wordt het huisvuil of groenafval opgehaald. Graag verzoeken wij u deze
op dinsdagmiddag vòòr 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
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.
De gehele fase 2 zal circa 7 tot 8 weken duren. Onvoorziene omstandigheden kunnen er voor
zorgen dat afgeweken moet worden van bovenstaande planning. In dat geval zult u tijdig
worden geïnformeerd.
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

