
gemeente 

eijsden:margraten 

Eijsden-Margraten: _ 7 december 2022 

Bezoekadres: _ Onderwerp: Infrastructuur ontwikkellocatie Kampweg Gronsveld 

Amerikaplein 1 

6269DA Margraten  Geacht raadslid, 

Servicepunt: 

ST n de raadsinformatiebrief van 15 september 2022 is aangegeven dat de raadsleden na 

“ EEkden _ de aanbesteding wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van projecten meer 

dan € 500.000,- 

Postadres: 

vostu-10 _ Zoals bij u bekend is de omgeving nabij de Kampweg en Keerderweg in Gronsveld in 

ontwikkeling. Op het moment is het woonzorgcomplex van Envida in aanbouw. In 

verband met deze ontwikkelingen dient de infrastructuur ter plaatse vernieuwd te worden 

zodat dit aansluit op de nieuwe ontwikkelingen. In deze raadsinformatiebrief wordt u 

tel 14043 _ geïnformeerd over de aanleg van de infrastructuur van deze ontwikkellocatie. 

of: +31 (0M3 458 8488 

fax: 131 (0M3 458 8400 

(geanonimiseerd)

6269 ZG Margraten 

Planvoorbereiding en participatie 

moesisdenmagsen"! n de raadsthema bijeenkomst van 8 juli 2021 is dit project inclusief het civieltechnisch 

verweissenmergstennl _ ontwerp toegelicht. Het ontwerp van de openbare ruimte is in samenspraak met de 

partijen in het gebied opgesteld. Ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen voor alle 

‚eansnc _ geïnteresseerden tijdens een info-markt op 9 april 2022. De raadsleden zijn destijds in 

kennis gesteld van deze info-markt. Verder hebben in september 2022 vervolg 

overleggen met direct aanwonenden plaatsgevonden. Nadat het ontwerp s uitgewerkt en 

we N2 _ de aanbestedingsprocedure is doorlopen, is het werk in week 47 gegund aan aannemer 

Hoogmartens BV. Ook n de uitvoeringsfase zal gecommuniceerd blijven worden met de 

diverse partijen en de omgeving. 

NLA6BNGHO285148680 

Financiën 

De financiële dekking voor de infrastructurele werken bedraagt € 968.305,- exc!. Bw en 

de totale kosten zijn geraamd op € 967.058,- excl. Btw. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

De aanleg van de infrastructuur wordt uitgevoerd conform de volgende planning: 

- Voorbereidingen aannemer: heden - maart 2023 

- Start uitvoering: maart 2023 

- Einde uitvoering: augustus 2023 

- Onderhoudsperiode: tot februari 2024 

  

  

Wij vertrouwen erop u hiermee 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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