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 Voor alle informatie over Gemeente Etten-Leur gaat u naar www.etten-leur.nl of bel ons op nummer 14 076.  

U bent, op afspraak, welkom bij Gemeente Etten-Leur in het stadskantoor.  

 

Beste direct omwonende van Nieuwe Nobelaer, 

 

In samenwerking met Aannemersbedrijf van Agtmaal zijn wij bezig met de verkenning naar de 

stedenbouwkundige invulling voor de herontwikkeling van de huidige locatie van de Nieuwe Nobelaer 

aan de Anna van Berchemlaan. Voor de toekomstige invulling van deze locatie heeft de gemeenteraad 

van Etten-Leur een denkrichting vastgesteld. Hierbij is aangeven dat zorgvuldige communicatie en 

afstemming met de omwonenden bij deze ontwikkeling erg belangrijk is.  

 

Klankbordgroep 

Op woensdag 27 januari hebben wij een digitaal overleg gehad met een aantal bewoners uit de directe 

omgeving, de klankbordgroep. De notulen van dit overleg zijn inmiddels verspreid naar alle 

omwonenden. 

 

Drie varianten 

Zoals afgesproken in dit overleg zijn wij, samen met Aannemersbedrijf van Agtmaal, aan de slag gegaan 

met het opstellen van een aantal varianten voor de stedenbouwkundige invulling van de locatie 

Nieuwe Nobelaer aan de Anna van Berchemlaan. Daarnaast is een participatieplan opgesteld. De drie 

opgestelde varianten zijn ook als bijlage toegevoegd, inclusief het participatieplan.  

 

Participatie, uw mening 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst waarin wij de varianten nog verder aan u toelichten en u 

op de varianten kunt reageren. Deze bijeenkomst vindt digitaal plaats op donderdag 11 maart om   

20.00 uur. Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, kunt u zich aanmelden via 

info@nobelaerettenleur.nl.  Drie dagen van tevoren ontvangt u dan een digitale uitnodiging met een 

link voor het bijwonen van de bijeenkomst. 
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Ook wordt de informatie vanaf 2 maart 2021 gepubliceerd op de website van de gemeente Etten-Leur; 

www.Etten-Leur.nl/VoormaligeNieuweNobelaer. U kunt uw reactie hierop kenbaar maken via 

hetzelfde e-mailadres: info@nobelaerettenleur.nl. Een fysieke afspraak voor een toelichting op de 

plannen is alleen mogelijk binnen de geldende Covid-maatregelen. Dat betekent dat u alleen 1-op-1 

een afspraak in kunt plannen via onderstaande contactgegevens.   

 

 

Heeft u nog vragen? 

Via het e-mailadres info@nobelaerettenleur.nl of via ons algemene nummer 076 -5024000 kunt u 

contact met ons opnemen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Dhr. drs. C. Smits  

Gemeentesecretaris  

Mw. dr. M.W.M. de Vries 

Burgemeester 
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