Aan de bewoners van dit adres.

Eijsden-Margraten:

25 mei 2020

Onderwerp:

Start werkzaamheden fase 4

Geachte heer, mevrouw, bestuur,
De werkzaamheden van de herinrichting Diepstraat zijn nog steeds in volle gang. Het doel blijft
daardoor nog steeds bouwvak 2020 (24 juli) om de werkzaamheden in zijn totaliteit af te
ronden.
Dinsdag 2 juni a.s. wordt gestart met fase 4 (Graaf de Geloeslaan tot aan huisnummer 6 incl.
kruising met de Diepstraat). Tegelijkertijd zullen we nog werkzaamheden in fase 3B uitvoeren.
Dit houdt in dat de kruising Diepstraat/Kerkstraat en Graaf de Geloeslaan tot aan huisnummer
6 én het deel Diepstraat tussen de kruising met de Schoolstraat en de Kerkstraat is
opengebroken en niet toegankelijk is voor gemotoriseerd verkeer.
Fase 3A (kruising Diepstraat / Schoolstraat) zal dinsdag 2 juni a.s. weer open gaan voor
verkeer.

Figuur 1 Fasering Diepstraat

De gehele fase 4 (incl. fase 3B) zal circa 4 tot 5 weken duren. Onvoorziene omstandigheden
kunnen er voor zorgen dat afgeweken moet worden van bovenstaande planning. In dat geval
zult u tijdig worden geïnformeerd.

Graag de auto’s die geparkeerd staan in fase 3B en 4 (Diepstraat en Graaf de Geloeslaan tot
aan huisnummer 6) vóór dinsdag 2 juni 7:00u in de omliggende straten te parkeren.
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.
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 Ton van den Hoogen 06 - 21 63 39 76
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

