AANKONDIGING WERKZAAMHEDEN
Project:

Bouwrijp- en woonrijp maken
voormalige basisschool te Margraten

Geachte bewoner/belanghebbende,
In opdracht van de Gemeente Eijsden-Margraten starten wij binnenkort met de werkzaamheden in
het kader van project “Bouwrijp- en woonrijp maken voormalige basisschool te Margraten”.
Logischerwijs zullen wij starten met het bouwrijp maken van het terrein. Na de
bouwwerkzaamheden zal het terrein door ons verder woonrijp gemaakt worden. Middels deze
brief informeren wij u over de werkzaamheden.
Het bouwrijp maken start op maandag 3 april a.s. Er wordt gestart met de aanleg van
parkeerplaatsen parallel aan de Hendrik van Gelderstraat. Deze werkzaamheden zullen naar
verwachting circa 2 weken in beslag nemen. Doorgaand verkeer ondervindt geen hinder van deze
werkzaamheden.
Als deze parkeerplaatsen toegankelijk zijn vervolgen wij met de aanleg van het riool in de
Clermontstraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om de toekomstige woningen te kunnen
aansluiten op het riool. Als gevolg van deze werkzaamheden zal de Clermontstraat gedurende
ongeveer 2 weken afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, tussen de kruising met de Hendrik van
Gelderstraat en huisnr. 10. Uiteraard blijven de panden te allen tijde met de voet bereikbaar over
de bestaande trottoirs.
Wij verzoeken u gedurende de rioolwerkzaamheden geen auto’s op de weg te parkeren. U kunt uw
voertuigen tijdelijk parkeren op de nieuw aangelegde parkeerplaats.
De verwachting is dat de totale werkzaamheden worden afgerond binnen ongeveer 5 weken. Dit is
gebaseerd op gunstige weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene
omstandigheden. Onze werktijden zijn van 07:30 tot 17:00 uur.
Wij vertrouwen op uw begrip voor de mogelijk overlast. Mochten er desondanks toch klachten of
opmerkingen zijn, dan kunt u zich wenden tot onze contactpersoon:
Dhr. Robert Kurvers, projectleider namens Gebrs. Kurvers BV: 06-11013594
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Dhr. John Snackers, toezichthouder namens Gemeente Eijsden-Margraten: 06-82146439
Meer informatie over deze ontwikkelingslocatie kunt u nalezen op de volgende link van de website
van de gemeente Eijsden-Margraten:
https://www.eijsden-margraten.nl/inwoners/werk-in-uitvoering-/ontwikkeling-voormaligebasisschool-locatie-margraten/

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.
Met vriendelijke groeten,

Het uitvoeringsteam
GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT

