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Beste bewoner(s),
U woont aan de Liesbosweg in het gedeelte tussen Lage Vaartkant en Schoonhout. Wij nodigen u uit
voor een inloopavond. De avond gaat over de voorgenomen werkzaamheden aan dit gedeelte van
de Liesbosweg. In deze brief leest u hier meer over.
Komt u naar de inloopavond?
Op 18 februari 2020 bent u welkom tussen 18:30 en 20.00 uur in het wijkcentrum De Vleer,
Kraanvogel 22 te Etten-Leur. U wordt verzocht via de hoofdingang naar binnen te komen. U kunt
vrijblijvend binnenlopen. We horen graag van u welke wensen of knelpunten u heeft ten aanzien
van de buitenruimte. Op deze avond zijn er daarvoor medewerkers van de gemeente aanwezig.
Wilt u de informatie digitaal inzien?
U kunt de tekening met plangrenzen ook digitaal bekijken op de website www.etten-leur.nl.
Klik op de button “Inwoner” daarna op “Parkeren en verkeer” en vervolgens op het onderwerp
“Werk aan de weg en straatafsluitingen” en “onderhoud verharding Liesbosweg”.
Wat gaat er gebeuren?
De rijbaan van asfalt tussen Schoonhout en het fietspad tussen Liesbosweg 132-156 wordt
vervangen. Tussen Schoonhout en Lage Vaartkant worden meerdere onderdelen aangepakt. Zo
verwijderen we de wortels onder het fietspad. Daarna wordt het fietspad opnieuw bestraat. De
stoep wordt voorzien van nieuwe tegels. Het groen tussen fietspad en rijbaan wordt verwijderd.
Kunt u niet komen?
U kunt uw wensen en knelpunten ook per mail doorgeven. Stuur uw mail uiterlijk vrijdag 21 februari
naar info@etten-leur.nl, t.a.v. Joost Verschuren. Geef duidelijk, eventueel met een kaartje, aan over
welke locatie uw wens of knelpunt gaat. Geef ook zo duidelijk mogelijk aan waar de wens of
knelpunt 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. Alleen op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur kunt u zonder
afspraak terecht.
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Wat doen we met de informatie?
De wensen en knelpunten bespreken we met de betrokken ambtenaar. Goede wensen en
knelpunten nemen we mee in het ontwerp. Zodra het ontwerp klaar is, nodigen wij u uit voor een
nieuwe inloopavond. Tijdens deze avond laten wij het ontwerp zien. Tevens geven we uitleg wat er
met de wensen en knelpunten is gedaan.
Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Neemt u dan gerust contact op met Joost
Verschuren. Dat kan via (076) 502 4483 of info@etten-leur.nl.
We zien u graag op 18 februari 2020!
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie

