> RETOURADRES POSTBUS 1992, 6201 BZ MAASTRICHT

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
POSTADRES

Aan de bewoner(s) van dit pand

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
WWW.MAASTRICHT.NL

ONDERWERP

DATUM

Onderhoudswerkzaamheden Alexander
Battalaan (Stationsstraat-Akerstraat)

22 april 2020

BEHANDELD DOOR

DOORKIESNUMMER

C. Kurvers

043-350 4956

E-MAILADRES

FAXNUMMER

Post-projectmanagement@maastricht.nl

-

Beste meneer/mevrouw,
Na de zomer van dit jaar zijn er onderhoudswerkzaamheden gepland in de Alexander Battalaan tussen de
Stationsstraat en de Akerstraat. We combineren een aantal werkzaamheden om de overlast zo veel als
mogelijk te beperken.
Werkzaamheden
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 het vervangen van de toplaag van het asfalt van de rijbaan
 het vervangen van de verhardingen van de parkeerplaatsen
 de aanpassing van het kruispunt Bourgognestraat/Alexander Battalaan
 het vervangen van de huisaansluiting-leidingen van de riolering, vanaf het trottoir tot op het
hoofdriool in de weg
 het vervangen van de terrasbestrating ter hoogte van café Brutal
 het plaatsen van extra fietsrekken
 de aanleg van laadplein van 10 aaneengesloten parkeervoorzieningen met 5 laadpalen centraal
voor no. 51 (= Ondernemershuis Alex51)
 de vervanging van zieke bomen, het planten van nieuwe bomen en het maken van ruime
boomplantvakken
Ontwerptekening inzien
In de ontwerptekening op de achterzijde van deze brief kunt u bovenstaande werkzaamheden terugvinden.
Door de Corona-maatregelen zijn we genoodzaakt om op een andere wijze informatie te delen, bij het
Ondernemershuis Alex51, Alex Battalaan 51, hangt de ontwerptekening in groot formaat voor het raam.
Reageren of meer informatie
Van maandag tot en met vrijdag kunt tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch contact opnemen met de
projectleider via 043-350 49 56. Of mail post-projectmanagement@maastricht.nl.
Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 16 mei 2020 zodat uw reactie kan worden meegenomen in de
planvorming.
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Planning
De komende maanden werken we de planvorming verder uit. Volgens huidige planning starten de
onderhoudswerkzaamheden na de zomer. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2021.
Voor start van de werkzaamheden informeren wij u opnieuw.

Ontwerp
Zie bijlage A3-formaat
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