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Eijsden-Margraten: _ 14 september 2022 

Onderwerp: artikel 36 vragen PRO-fractie inzake de Holstraat 

Geachte 

Naar aanleiding van uw artikel 36 vragen inzake de Holstraat te Margraten, kunnen we u 

als volgt berichten. 

Onderstaand noteren wij uw vragen en zullen wij cursief gedrukt de antwoorden 

vermelden. 

1. Wordt de Holstraat een eenrichtingsweg? En zo ja, naar welke richting wordt de 

eenrichtingsweg? 

Antwoord: Nee 

2. Komt er een brug over de Holstraat? Zo ja hoe hoog wordt deze? 

Antwoord: Op 26 augustus heeft het college besloten dat de voetgangersbrug 

over de Holstraat komt te vervallen. Een van de hoofdredenen voor dit besluit is 

dat intussen de school is verplaatst naar de rand van de kern aan de President 

Kennedystraat en hierdoor geen meerwaarde meer levert aan de school-thuis 

route waarvoor de brug oorspronkelijk bestemd was. Communicatie hierover naar 

de omwonenden heeft nog niet plaatsgevonden. Hiervoor wordt op dit moment 

een informatiebijeenkomst voorbereid. 

3. Als vraag 1 en vraag 2 negatief wordt beantwoord, zijn er dan andere 

veranderingen te verwachten omtrent de Holstraat en omgeving? 

Antwoord: Aan de Holstraat zijn op dit moment geen veranderingen te 

verwachten. Zoals u wee zijn de voorbereidingen voor het nabijgelegen 

woningbouwproject De Bloesemgaard fase 2 (realisatie van 40 woningen) in volle 

gang. Naar verwachting zullen de werkzaamheden hiervoor starten in het 4e 

kwartaal 2023. 

Daarnaast hebben bewoners van de Bloesemgaard vragen gesteld rondom de 

inrichting en verkeersveiligheid van de Prinses Amalialaan. Hier zijn op dit 
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moment in overleg met de bewoners onderzoeken gaande. Wat de uitkomst is en 

wat de gevolgen zijn voor de inrichting ís nu nog niet bekend. 

4. Hoelang wordt er vooruit gekeken gezien omtrent deze ontwikkelingen of kan het 

zijn dat er over een jaar heel andere plannen worden uitgevoerd of ontwikkeld 

voor wat betreft de Holstraat. 

Antwoord. Zoals het nu er uit ziet is zowel op korte als lange termijn geen sprake 

van het instellen van eenrichtingsverkeer in de Holstraat. Doch ontwikkelingen 

elders, vragen van burgers of verkeersveiligheidsaspecten kunnen natuurlijk tot 

een heroverweging Ieiden. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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