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Eijsden-Margraten: _19 februari 2021 

Onderwerp: MIP 2021-2024 

Geachte heer/mevrouw, 

Middels deze brief willen wij u informeren over de voorgenomen werkzaamheden aan 

onze kapitaalgoederen wegen en riolering in 2021-2022, die bij collegebesluit van 9 

februari 2021 zijn vastgesteld. 

In de begroting, de paragraaf kapitaalgoederen, zijn jaarlijks investeringsbudgetten 

opgenomen voor de vervangingsinvesteringen van de kapitaalgoederen wegen en 

riolering. De budgetten zijn op basis van theoretische berekeningen bepaald en via het 

Wegenbeleidsplan, Gemeentelijk Rioleringsplan en het gemeentelijk verkeers- en 

vervoerplan vastgesteld. De maatregelen, bepaald op basis van technische noodzaak en 

financiële ruimte, die uit deze plannen naar voren komen, worden opgenomen in het 

Meerjaren Investerings Plan (MIP). Qua investeringen in het kapitaalgoed wegen kan 

onderscheid worden gemaakt in rehabiltaties waarbij het wegconstructie gehee! wordt 

vervangen en LDV (Levensduurverlengend onderhoud) waarbij de asfaltconstructie 

geheel wordt vervangen. 

Voor het planjaar 2021 zijn de volgende projecten voorzien: 

Rotonde Groenstraat/Rijksweg Eijsden 

Parkeerplaats Stiegel Eijsden 

Terhorst in Banholt 

Rioolvoorziening Keerberg te Cadier en Keer 

Gerendalseweg te Scheulder 

Dorpstraat Sint Geertruid incl. parkeervoorziening 

Prins Hendrikstraat te Eijsden 

Rotonde Hoogeruts (afhankelijk van de start door de provincie Limburg) 

Parkeerplaats Veilingweg te Gronsveld (afhankelijk van de gemeente 

Maastricht) 

10. Aanpak rioolproblematiek Cadier en Keer 
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Voor het planjaar 2022 worden de volgende projecten voorzien, waarvan in 2021 de 

planvoorbereiding en participatie wordt opgestart. 

1. Aan de Fremme te Margraten (gedeeltelijk) Van de rotonde tot en met de 

aansluiting van de zijweg waar Bèr Huijnen is gevestigd dient asfalt 

vervangen te worden en fundering verbeterd te worden. 

2. Roskuil te Herkenrade. Rehabiltatie van de weg en aanleg van een 

deugdelijk riool. 

3. Bruisterbosch buiten de bebouwde kom. Naar aanleiding van de 

weginspecties dient groot onderhoud aan de asfaltconstructie plaat te 

vinden en zullen gelijktijdig de verkeersmaatregelen worden uitgevoerd. 

4. Trichterweg-Hoenderstraat binnen de bebouwde kom van Margraten. Betreft 

hoofdzakelijk het rehabiliteren van de wegconstructie en het vervangen van 

de huisaansluitingen. 

5. Achter de Hofkes Sint Geertruid, vervangen van de asfaltconstructie 

(levensduurverlengend onderhoud) 

Daarnaast Ís vanuit het kapitaalgoed wegen ook nog een onderhoudsbudget van € 

M beschikbaar. In 2021 zijn of zullen de volgende wegvakken worden aangepakt. (geanonimiseerd)
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Achteromsweg in Bemelen 

Honsberggrub Cadier en Keer 

Bernhardlaan Margraten 

Pasveld Margraten 

Sebastiaanstraat Margraten 

Bredeweg Banholt 

Burg. Frans Cortenraadstraat Gronsveld 

Schutteboendersweg Gronsveld 

Hogeweg Gronsveld 

Kooiestraat Gronsveld 

Oude Zeepweg Gronsveld 

Lemmensstraat Scheulder 

. Leisendelweg Sint Geertruid 

Uithof Sint Geertruid 

Pastoor Huijnenstraat Sint Geertruid 

Riĳckholterweg Eijsden 

Schoolstraat Eijsden 

Uit de Pateel Eijsden 

Caestert Eijsden 

Leentjesweg Eijsden 

Daarnaast zullen diverse kleine reparaties aan zowel asfalt, trottoirs of aansluitingen 

worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van separate verkeersmaatregelen is voorzien in 2021: 

Maatregelen Köbbesweg te Gronsveld in samenwerking met de gemeente 

Maastricht 

Maatregelen aan de Pastoor Kikkenweg te Cadier en Keer 



«  Tijdelijke maatregelen aan de Kapelweg te Cadier en Keer vooruitlopend op een 

geplande reconstructie. 

«  Opstellen van een Fietsplan 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

lari-An Gerits Dieudonné Akkermans 
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