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Beste bewoners van de Dasseburcht,
U woont in de straat Dasseburcht. Zoals u weet, gaat de gemeente Etten-Leur onderhoud uitvoeren
aan de straat en het groen (inclusief het opnieuw inrichten van het pleintje). In deze brief
informeren wij u graag wat hiervan de planning is. Door groot onderhoudswerkzaamheden aan de
woningen en de gasleidingen schuiven onze werkzaamheden op.
Duurzaam onderhoudsproject huurwoningen Alwel
Woningcorporatie Alwel werkt aan de voorbereiding van een onderhoud- en
verduurzamingsproject bij 59 huurwoningen aan de Dasseburcht, Wildbaan en Hazeleger. Wanneer
uw woning bij dit project hoort, bent u daarvan op de hoogte gesteld. Alwel verwacht dat de
uitvoering van deze werkzaamheden in oktober 2021 start en medio maart 2022 worden afgerond.
In deze periode wordt door de aannemer het pleintje aan de Dasseburcht als bouwplaats gebruikt.
Natuurlijk informeert Alwel de betrokken huurders hier verder over. Op de website
www.alwel.nl/de-grient is voor u altijd de meest recente informatie beschikbaar.
Werkzaamheden Enexis
Enexis wil bij zo’n 60 woningen de gasaansluitingen veranderen. Deze werkzaamheden zijn volgens
hen vóór 30 juni 2021 klaar. Enexis neemt hierover zelf contact met u op.
Onderhoud door de gemeente: groen, straat en parkeren
Het werk aan de bestrating, parkeerplaatsen en het groen in de Dasseburcht was al veel eerder
gepland. U bent immers al lange tijd geleden hierbij betrokken. Bouwverkeer voor de woningen,
materiaalopslag en het werk aan gasleidingen zouden nieuw straatwerk en groen kunnen
beschadigen. De gemeente voert de werkzaamheden dus pas uit nadat de werkzaamheden van
Alwel en Enexis afgerond zijn.
Inrichten van het pleintje Dasseburcht
Wél gaan we alvast in overleg met u over de inrichting van het pleintje met groen en
speeltoestellen. Dit past namelijk in het speelplan Grient 2021. Hierover neemt wijkmanager Jessica
van Sluijs dit voorjaar contact met u op.
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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De planning in het kort
• Overleg ontwerp groen en speelvoorziening pleintje Dasseburcht: voorjaar 2021
• Enexis: saneren van gasaansluitingen: klaar voor 30 juni 2021
• Alwel: renoveren van woningen: start oktober 2021 – klaar maart 2022
• Gemeente: Onderhoud aan straat en groen: eerste helft 2022
De actuele informatie vindt u op www.etten-leur.nl.
Kijk hiervoor op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen >
“Dasseburcht”.
Heeft u nog vragen?
We hopen dat wij u in deze brief een duidelijk beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij
u in de buurt of straat gaat gebeuren. Zowel Enexis, Alwel en de gemeente houden contact met u
over de werkzaamheden.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neemt u dan contact op met de heer E. van Swieten
via telefoonnummer (06) 29021739. U kunt ook een e-mail sturen naar:
info@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

A. van Heeren
Teamleider Civiel en Cultuurtechniek,
Afdeling Leefomgeving

