Geachte bewoner,
Eijsden, 14 juli 2020
Betreft:

Inloopspreekuur project 'Onderhoud verhardingen
Hoogstraat-St.Jozefstraat Oost-Maarland’

Wanneer:
Waar:

Woensdag 22 juli 2020
Voormalige kantine VV Oranje Boys, Kerkweg 2 Eijsden

De gemeente Eijsden-Margraten is voornemens groot onderhoud uit te voeren aan de Hoogstraat en
Sint Jozefstraat in Oost-Maarland. Advies bureau RA infra b.v. heeft hier reeds een ontwerp voor
opgesteld dat wij graag aan u laten zien.
Het ontwerp
Het ontwerp is terug te vinden op de website van de gemeente Eijsden-Margraten (www.eijsdenmargraten.nl), door te zoeken bij ‘Werk in uitvoering’ en te kijken onder item 'Hoogstraat-St.Jozefstraat
Oost-Maarland’. Tevens is het ontwerp bijgevoegd in deze enveloppe, zodat u eenvoudig kunt zien
wat het projectgebied betreft. Op basis van het aanbestedingsresultaat en onder voorbehoud van
financiële middelen, zal definitief beoordeeld worden of het gehele project doorgang kan vinden.
Wanneer u vragen of opmerkingen over het ontwerp heeft, dan kunt u deze tijdens het
inloopsprekkuur stellen.
20 minuten gesprek
In verband met het ‘coronavirus’ organiseren wij 1 op 1 gesprekken van 20 minuten. Graag geven wij
u en eventuele gezinsleden de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen toe te lichten. Dit is
mogelijk tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Eijsden-Margraten en RA infra
op de voormalige locatie van kantine VV Oranje Boys, Kerkweg 2 Eijsden.
De gesprekken vinden plaats op 22-juli-2020 tussen 14:00u en 20:00u.
U kunt zich telefonisch aanmelden door tijdens kantooruren te bellen met Siem Schroijen (RA infra) op
nummer 06 578 502 74. U krijgt een passend tijdsvenster, zodat u veilig binnen de RIVM-richtlijnen
1 op 1 met de gemeente en RA Infra in gesprek kunt gaan.
Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken en wordt u binnen één werkdag terug gebeld.
Uitvoering
De realisatie van het werk staat vooralsnog gepland vanaf medio oktober 2020
Na aanbesteding van de werken wordt u medio september 2020 middels een tweede bewonersbrief
nader geïnformeerd over het definitieve uitvoeringsgebied en de detailplanning van de aannemer.
Wij hopen u zo vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en bij eventuele vragen zien wij u
graag op afspraak, tijdens het inloopspreekuur!

Met vriendelijke groet,
Wim Weerts,
projectleider
gemeente Eijsden-Margraten

Bas van Staveren,
projectleider
RA infra BV.

