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Etten-Leur, 11 januari 2022

Beste bewoner(s),
U woont aan of in de nabijheid van de Lazerijstraat aan de zijde van de Zundertseweg. De gemeente
Etten-Leur gaat onderhoud uitvoeren aan het westelijk gedeelte van de Lazerijstraat. In deze brief
leest u hier meer over.
Wat gaat er gebeuren?
We richten niet de hele straat opnieuw in, maar voeren wel onderhoud uit aan de bestaande
inrichting. Hieronder staat wat we gaan doen:
• Aanleg van een fundering onder de rijbaan
• Her bestraten van de rijbaan met de bestaande betonstraatstenen en kantopsluitingen
• Het aanbrengen van een greppel om het water van de rijbaan af te voeren naar de sloot
naast de Zundertseweg
Waar kunt u het plan inzien?
We vertellen u graag waar we aan de slag gaan. Dit doen we op verschillende manieren, zodat u
kunt kiezen wat het beste bij u past. U vindt ze hieronder:
• Op de website www.etten-leur.nl. klikt u op de button “Inwoner” daarna op “Verkeer” en
vervolgens op het onderwerp “Werk aan de weg en straatafsluitingen” en “Lazerijstraat
Herstraten)”. Hier staat de tekening met daarop de werkgrenzen waarbinnen de
werkzaamheden plaats vinden.
• Op de bijlage van deze brief is ook een kaartje afgedrukt met daarop de werkgrens.
U kunt reageren tot 21 januari
U kunt uw aandachtspunten of vragen doorgeven tot uiterlijk vrijdag 21 januari. Dit kan per mail
aan info@etten-leur.nl ter attentie van Joost Verschuren of gratis per post via: Gemeente EttenLeur, aan Joost Verschuren, Antwoordnummer 4, 4870 VB Etten-Leur. Geef duidelijk, eventueel met
een kaartje, aan over welke locatie uw reactie gaat. Geef ook zo duidelijk mogelijk aan waar uw
reactie over gaat.

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.
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Wat doen we met uw reactie?
Doordat we een beperkt budget en de beperkte ruimte hebben kunnen we niet aan alle wensen
voldoen. We beoordelen alle reacties en nemen deze waar het kan mee op tekening. Als de
tekening met het voorlopige ontwerp klaar is, dan delen we dit met u en kunt u hier ook nog op
reageren.
Telefonisch spreekuur voor vragen of nadere toelichting over de werkzaamheden.
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Neemt u dan gerust contact op met Joost
Verschuren. Dat kan via (076) 502 44 83 of via info@etten-leur.nl. Op maandag 17 januari tussen
10.00 - 14.00 uur reserveert projectleider Joost Verschuren speciaal voor dit project tijd om
telefonisch knelpunten te noteren.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 21 januari !
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

A. van Heeren
Teamleider Civiel en Cultuurtechniek,
Afdeling Leefomgeving

