
 
 

 

 

 
 
 
Aan  
zie verzendlijst 
 

 
 
Gemeente Etten-Leur 
Roosendaalseweg 4 
4875 AA Etten-Leur 
Postbus 10.100 
4870 GA Etten-Leur 
T: 14 076 
E : info@etten-leur.nl  
I : www.etten-leur.nl 
 

 

 
Contactpersoon : Jos Verbraaken  
Doorkiesnummer : (076) 502 4431  
Onderwerp : uitnodiging afbouw Schoenmakershoek Etten-Leur, 11 maart 2019 
 
 

Beste meneer, mevrouw, 

 
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. Alleen op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur kunt u zonder 

afspraak terecht.  

  

 

 

U woont aan de rand van de bebouwing in de wijk Schoenmakershoek. Hier ligt nog ongeveer 3,5 

hectare grond braak. Deze brief gaat over de toekomst van deze grond. 

 

Toelichting tijdens een inloopbijeenkomst op 26 maart 2019 

Bij deze brief ontvangt u een bijlage. Hierin leest u dat we de wijk Schoenmakershoek willen 

afbouwen. Een deel van deze grond was en is bedoeld voor de bouw van woningen. In de bijlage leest 

u op hoofdlijnen wat we van plan zijn en welke stappen er nodig zijn om dit plan te realiseren. 

Daarnaast lichten we dit plan graag uitgebreider aan u toe en bieden we u de gelegenheid om vragen 

te stellen. We nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst. 

 

Doel, datum en tijdstip van de inloopbijeenkomst 

U bent uitgenodigd om op 26 maart 2019 tussen 19.30 en 21.00 uur naar ‘Het Turfschip’ te komen. 

Daar zullen enkele medewerkers van de gemeente Etten-Leur en wethouder Paantjens aanwezig zijn. 

Als u meer wil weten, nadere uitleg wil over het plan of uw mening of wensen kenbaar wil maken dan 

kunt u deze bijeenkomst hiervoor benutten. U bent van harte welkom. De bijeenkomst is vooral 

bedoeld voor de bewoners van de woningen die direct grenzen aan de gronden of daarop uitkijken. 

Maar ook andere inwoners zijn welkom. De avond is meteen de start van een inspraakperiode van zes 

weken. Ook kunt u tijdens deze periode uw mening kenbaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in de 

bijlage. 
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Bent u verhinderd? 

Bent u op 26 maart verhinderd, maar hebt u wel vragen? Dan kunt u daarover contact opnemen met 

Jos Verbraaken (jos.verbraaken@etten-leur.nl). Verder informeren we u via de (sociale) media en kunt 

u terecht op onze website (www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Duurzaamheid > 

Geurhinder of Bestemmingsplannen > Schoenmakershoek-Oost). 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Dhr. drs. C. Smits  

gemeentesecretaris  

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

burgemeester 

 

 

Bijlage: informatie over afbouw wijk Schoenmakershoek 
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