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Beste meneer/mevrouw,
U woont in of in de nabijheid van de Dreef. De riolering in deze straat is verouderd en moet
vervangen worden. In deze brief leest u hier meer over.
Ontwerpplan inzien en reageren
Wij hebben de tekeningen van het ontwerpplan op onze gemeentelijke website geplaatst. Kijk
hiervoor op: www.etten-leur.nl > Inwoner > Button: Parkeren en wegwerk > Werk aan de weg en
straatafsluitingen > Dreef onderhoudswerkzaamheden. Hierop kunt u zien wat er gaat gebeuren.
Wilt u hierop een reactie geven? Dit kan per e-mail tot en met 19 april 2019 via
wilco.doldersum@etten-leur.nl. Na 19 april worden de reacties bekeken en wordt het plan
definitief vastgesteld.
Wat gaat er gebeuren
De riolering tussen de Markt en Dreef nr. 68 wordt vervangen. Gelijktijdig met het vervangen van de
riolering worden ook de huisaansluitingen van de gemeentelijke riolering tot aan de perceelsgrens
vervangen. Aan de inrichting van de straat verandert er niets. De straat en de trottoirs worden
herstraat, waarbij ook alle putten en kolken weer op de juiste manier in het straatwerk worden
geplaatst.
Een aantal parkeerplaatsen wordt verruimd
De parkeerplaatsen tussen Dreef nr. 50 en 68 voldoen niet meer aan de huidige norm. Daarom
pakken we ook deze parkeerplaatsen aan. Ze worden aangelegd volgens de normen die nu gelden
voor de afmeting van een parkeerplaats. Wel moeten er helaas bomen gekapt worden om dit
mogelijk te maken.
De werkzaamheden worden nog ingepland
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. De
werkzaamheden moeten worden afgestemd met de andere projecten binnen de gemeente en de
evenementen die in het centrum plaatsvinden. Zodra meer bekend is over de planning wordt u
hiervan op de hoogte gebracht.
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.

Tot slot
Mocht u na het bekijken van de tekeningen nog vragen hebben dan kunt u deze stellen door een email te sturen naar wilco.doldersum@etten-leur.nl of te bellen naar 076 502 4081.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie

