
 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Reconstructie Termaar, In Gen Bauwerkoel en Gen Hof 

 

 

Geachte bewoner, 

 

Op 31 augustus as. start BLM Wegenbouw in opdracht van de gemeente Eijsden-Margraten met 

de reconstructie van Termaar, In Gen Bauwerkoel en Gen Hof. 
 

De gemeente Eijsden-Margraten en BLM Wegenbouw kiezen er vanwege de Corona-maatregelen 

voor om géén publieke informatieavond te houden. We bieden aanwonenden en ondernemers de  

projectinformatie middels deze informatiebrief aan. Daarnaast zijn we eenvoudig te bereiken bij 

vragen of opmerkingen. 
 
Met deze informatiebrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: 

 Algemene projectinformatie; 
 Planning en fasering; 
 Bereikbaarheid; 
 Praktische informatie; 
 Communicatie. 

 

Algemene projectinformatie 

De uit te voeren werkzaamheden omvatten het vervangen van de asfalt, het optimaliseren van de 

oppervlakkige afwatering in het gebied en het vervangen van alle rioolhuisaansluitingen vanaf de 

erfgrens tot op het hoofdriool. 

Verder wordt het kruisingsvlak Termaar/Gen Hof opgewaardeerd door het gebruik van natuurlijke 

bestratingsmaterialen. Het kruisingsvlak Termaar / Bauwerkoel wordt verlaagd uitgevoerd, zodat 

het afstromend regenwater oppervlakkig de Termaardergrub kan instromen. 

Tot slot worden in totaal 5 snelheidsremmende maatregelen in vorm van een drempelplateau 

toegepast (bij de overgangen van 60 naar 30 km/u –zone en op de langgerekte tracés tussen deze 

zones).  
Tijdens de werkzaamheden kan er door de aanwezigheid van machines en vrachtauto’s enige 
overlast ontstaan. We zullen er alles aan doen om deze overlast tot een minimum te beperken. 
 
Planning en fasering 
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd conform het overzicht op de achterzijde van deze brief. 
Aangezien de werkzaamheden weersafhankelijk zijn kunnen deze echter deels uitgesteld worden 
of langer duren. 
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Bereikbaarheid 

 Doorgaand verkeer in een fase is tijdens het werk is niet mogelijk, de weg wordt per fase 
afgesloten voor verkeer. Ten tijde van de werkzaamheden bent u altijd vanuit minimaal één 
richting bereikbaar (of vanuit de N278 of vanuit de N598). 

 Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk 
passeren; 

 Aanwonenden kunnen te allen tijde te voet en per fiets hun woning bereiken; 
 Bereikbaarheid voor leveranties en afnemers bij bedrijven wordt persoonlijk afgestemd. Wij 

bieden waar mogelijk maatwerk aan, neem hiervoor contact op met Robert van Aalst van BLM. 
 
Praktische informatie 

 Huisvuil kan op de vastgestelde momenten worden aangeboden. BLM verzorgt het inzamelen 
en weer terugplaatsen van containers. Vermeld duidelijk uw huisnummer op uw afvalcontainer; 

 Tijdens de werkzaamheden in de fase bij uw woning verzoeken wij u uw auto in omliggend 
gebied te parkeren. 

 
Communicatie 

 U ontvangt nog een aparte bewonersbrief voor aanvang van de fase nabij uw woning; 
 Wellicht heeft u nog vragen. Hiertoe stellen wij u op donderdag 27 augustus a.s. (week 35) in 

de gelegenheid om tijdens een inloopspreekuur in de keet op het werk. Hiervoor kunt u vanaf 
maandag 17 augustus per mail een afspraak maken met onze uitvoerder Robert van Aalst,  
Email: r.aalst@blmwegenbouw.nl 

 
Heeft u vragen aan de gemeente Eijsden-Margraten over het project? Neem dan contact op met de 
toezichthouder Richard Martens of de projectleider Denise Katzschner via het algemene nummer 
van de gemeente 043 - 458 84 88. 
 

Wij danken u voor uw medewerking. 
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