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Etten-Leur, 17 maart 2022

Beste bewoner(s),
U woont aan of in de buurt van de straat Beiaard. Het definitieve ontwerp en het eindverslag voor
het onderhoud van de parkeerhofjes zijn vastgesteld. Hieronder leest u daar meer over.
Uitwerking reacties inspraak
Op 7 december 2021 hebben we u uitgenodigd voor een online informatieavond van het voorlopig
ontwerp van de Beiaard parkeerhofjes. Op 14 december presenteerden we dit online. Vanaf 9
december waren de tekeningen ook op internet beschikbaar.
Tijdens de online bijeenkomst en in de week erna zijn er diverse schriftelijke reacties
binnengekomen. Deze reacties hebben in enkele gevallen geleid tot aanpassing van het eerder
gepresenteerde voorlopig ontwerp. Op 8 maart 2022 is door het college het definitieve ontwerp
voor de Beiaard parkeerhofjes vastgesteld.
De aanpassingen van het plan kort toegelicht:
• het verbreden van alle invalideparkeerplaatsen naar ca 3,50m
• het verbreden van in- en uitritten als deze te smal waren
• het doortrekken van een haag om inschijnen van koplampen te beperken bij hofje 4
• het aanleggen van een extra invalide inrit bij hofje 7
• het vervangen van de huisaansluitingen Paukeslag 174-180
Definitief ontwerp en eindverslag inspraak
U kunt het definitieve ontwerp en de reacties op de gestelde vragen digitaal bekijken via onze website
www.etten-leur.nl.
Klik op de button “Inwoner” daarna op “Verkeer” en vervolgens op het onderwerp “Werk aan de weg
en straatafsluitingen” en “onderhoudswerkzaamheden Beiaard hofjes”. U kunt hier doorklikken naar
het definitieve ontwerp of eindverslag. Beschikt u niet over een computer en wilt u toch het
eindverslag ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving via
telefoonnummer (076) 502 4521.

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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Tot slot
We gaan het definitieve ontwerp nu verder uitwerken zodat het uitgevoerd kan worden.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de heer Joost Verschuren via
telefoonnummer (076) 502 4483. U kunt ook een e-mail sturen naar info@etten-leur.nl.
Voorafgaand aan de start van de uitvoering wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

A. van Heeren
Teamleider Civiel en Cultuurtechniek,
Afdeling Leefomgeving

