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Datum : 25 mei 2020
Betreft : Start werkzaamheden De Dreef Etten-Leur

Beste bewoner en/of gebruiker,
Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de werkzaamheden die komende tijd in uw straat plaats gaan
vinden.
Werkzaamheden
Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. gaat, in opdracht van Gemeente Etten-Leur, het project “Reconstructie Dreef”
uitvoeren. U heeft hierover reeds een bewonersbrief ontvangen op 18 mei van de gemeente.
De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen: het vervangen van de hoofdriolering, aanbrengen van puinfundering,
het aanbrengen van nieuwe trottoirs en het herstraten van de rijweg en parkeervakken.
Planning en fasering
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen en de
overlast tot een minimum te beperken. Er wordt gestart op dinsdag 2 juni a.s. en het gehele werk zal naar
verwachting eind september gereed zijn..
• Fase 1: vanaf Markt t/m huisnummer 52
• Fase 2: vanaf huisnummer 52 t/m huisnummer 66
• Fase 3: vanaf huisnummer 66 t/m huisnummer 99

De planning is met zorg opgesteld en betreft het vertrekpunt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tegelijk
kan door tal van omstandigheden het werk sneller of juist langzamer verlopen, wat betekent dat we in bepaalde
fasen langer bezig zijn, eerder starten of juist later afronden. Uiteraard proberen we wijzigingen tot een minimum
te bepreken en de omgeving daarover tijdig te informeren.
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Bereikbaarheid
Op dinsdag 2 juni starten we met fase 1. Het doorgaand verkeer op de Dreef is dan afgesloten. Uw woning blijft
bereikbaar per fiets of te voet. Het verkeer zal door middel van aanwijzingsborden worden omgeleid.
Afvalcontainers kunt u, op leegdagen, direct buiten het werkgebied plaatsen. Indien nodig, kunnen wij u daarbij
helpen.
Parkeren
Vanwege het vernieuwen van de bestaande parkeervakken zullen de parkeerplaatsen, in de fase waar op dat
moment werkzaamheden plaatsvinden, tijdelijk niet bereikbaar zijn in de Dreef. In de directe omgeving van het
werkgebied zijn diverse parkeerplaatsen op loopafstand aanwezig.
Vanaf dinsdag 2 juni 07.00 uur mogen er geen auto’s meer worden geparkeerd in het deel van de Dreef vanaf de
Markt t/m. huisnummer 52.
Communicatie
Wij vinden het belangrijk u als bewoner op de hoogte te houden over de voortgang van het project. Dit doen we
op de volgende manieren:
•
•
•
•

U kunt ons een mail sturen naar t.emmen@lindeloof.nl
U kunt ons bellen op 0181-331050 of 06-15012471
Via de Lindeloof facebookpagina.
Via bewonersbrieven.

Deze brief wordt verspreid in het gehele werkgebied, alle volgende brieven worden bezorgd op de adressen welke
direct betrokken zijn bij de actuele werkzaamheden.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens. Op de werklocatie is onze uitvoerder Gerard Kroese het rechtstreeks aanspreekpunt voor
urgente zaken.

Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf Lindeloof BV
Tom Emmen
Telefoon:
(0181) 33 10 50 / (06) 15012471
E-mailadres:
t.emmen@lindeloof.nl
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