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Beste bewoner(s),
U woont aan of in de nabijheid van de Liesbosweg tussen Schoonhout en Lage Vaartkant. Gemeente
Etten-Leur gaat onderhoud uitvoeren aan dit weggedeelte en heeft een ontwerp gemaakt voor de
nieuwe inrichting. In deze brief leest u hier meer over.
Ontwerp en tekeningen inzien?
Op basis van gemeentelijke eisen en reacties die opgehaald zijn bij de inloopavond van 18 februari
2020, heeft de gemeente een ontwerp laten opstellen. We willen u graag kennis laten nemen van
het ontwerp. U kunt de tekeningen van het ontwerp digitaal of analoog bekijken.
• Digitaal via de website www.etten-leur.nl. Klik op de button “Inwoner” daarna op “Parkeren
en verkeer” en vervolgens op “Werk aan de weg en straatafsluitingen” en “onderhoud
verharding Liesbosweg”. Hier vindt u de presentatie tekeningen van het ontwerp.
• Analoog bij basisschool De Springplank (Brede school de Vleer), Kraanvogel 22 te EttenLeur. De tekeningen zijn zodanig opgehangen bij de ingang dat u deze vanaf de buitenzijde
van het pand kunt bekijken.
Wat is er veranderd?
• Het voetpad wordt voorzien van nieuwe tegels 60mm dik.
• De oude tegels van het fietspad komen terug, echter wordt er wel een fundering onder het
fietspad aangebracht.
• De inritten krijgen allemaal dezelfde breedte.
• De parkeerplaatsen langs de Liesbosweg worden breder en tevens zullen de parkeervakken
ten aanzien van de lengte aangepast worden naar de huidige normen.
• De bestaande hagen tussen de parkeervakken en fietspad worden verwijderd.
• De bestaande bomen worden verwijderd en komen op plaatsen waar ruimte is terug.

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.
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U kunt op het ontwerp reageren tot en met 3 juli.
Stuur uw reactie over het ontwerp uiterlijk vrijdag 3 juli per mail naar info@etten-leur.nl of gratis
per post via: Gemeente Etten-Leur, T.a.v. Joost Verschuren, Antwoordnummer 4, 4870 VB EttenLeur. Geef duidelijk, eventueel met een kaartje, aan over welke locatie uw reactie gaat. Geef ook zo
duidelijk mogelijk aan waar uw reactie over gaat.
Wat doen we met de reacties?
De reacties worden beoordeeld en daar waar mogelijk nemen we deze mee in het definitieve
ontwerp. Als het definitieve ontwerp klaar is, zullen wij u hierover informeren en aangeven wat er
met de reacties is gedaan.
Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Of wenst u over het ontwerp verduidelijking?
Neemt u dan gerust contact op met Joost Verschuren. Dat kan via (076) 502 44 83 of via
info@etten-leur.nl. Op de donderdagen 25 juni en 2 juli tussen 11:00-14:00 uur is speciaal voor dit
project tijd gereserveerd om telefonisch uw vragen persoonlijk te stellen of uw reactie te geven.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 3 juli!
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie

