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Etten-Leur, 1 mei 2019

Beste meneer, mevrouw,

Op 10 april informeerden we u al over het onderzoek naar nieuwe locaties voor de bouw van
woningen. Het gaat om locaties buiten bestaand stedelijk gebied. We nodigden u uit om met ons
mee te denken en kondigden een bijeenkomst aan. In deze brief leest u hoe u zich kunt aanmelden.
En vertellen we nogmaals wat de bedoeling van de bijeenkomst is.
Data bijeenkomsten
We schreven dat drie locaties worden onderzocht namelijk ‘Hoge Haansberg’, ‘Groene Wig’ en ‘Lage
Vaartkant’. Recent besloten we om het onderzoek uit te breiden met de locatie ‘Middendonk-Oost’.
We onderzoeken of op deze locatie de aanleg van een nieuw bedrijventerrein mogelijk is. We
organiseren voor de vier locaties twee bijeenkomsten:
•
een bijeenkomst over de locaties ‘Hoge Haansberg’ en ‘Middendonk-Oost’ op 29 mei 2019
•
een bijeenkomst over de locaties ‘Groene Wig’ en ‘Lage Vaartkant’ op 19 juni 2019
Beide bijeenkomsten zijn in het Oude Raadhuis aan de Markt 1. U bent vanaf 19.00 uur welkom. We
starten om 19.30 uur met een korte inleiding. Daarna gaan we in groepjes aan de slag.
Vóór 20 mei aanmelden
U kunt zich tot 20 mei voor de bijeenkomst aanmelden via www.etten-leur.nl > Inwoner> Plannen en
(ver)bouwen > Omgevingsvisie. Uw aanmelding is nodig zodat we rekening kunnen houden met
bijvoorbeeld het aantal gespreksleiders.

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 is de bedoeling van de bijeenkomst?
Het onderzoek naar de locaties bevat meerdere aspecten. We onderzoeken bijvoorbeeld de gevolgen
voor de verkeersafwikkeling, waterhuishouding, beperkingen vanuit de omgeving en de kosten om
de locatie voor woningbouw of als bedrijventerrein geschikt te maken. Even belangrijk is om uw
mening te kennen. Tijdens de bijeenkomst leggen we de volgende vragen aan u voor:
•
Waar moeten we volgens u rekening mee houden bij het maken van een keuze?
•
Welke kansen en knelpunten ziet u?
Wilt u op een andere wijze uw mening kenbaar maken?
Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn? Of wilt u op een andere manier uw mening kenbaar maken? U
kunt tot 16 juli ook een reactie geven door een mail te sturen naar info@etten-leur.nl onder
vermelding van omgevingsvisie, bouwlocaties. U mag ook een brief schrijven. Stuur deze brief naar
burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Waarom onderzoek naar locatie voor aanleg nieuw bedrijventerrein?
Hiervoor meldden we dat het onderzoek is uitgebreid met een locatie voor de aanleg van nieuw
bedrijventerrein. Wilt u weten waarom? Kijk dan op www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen >
Omgevingsvisie > Informatie over voornemen nieuwe bouwlocaties voor wonen en werken
Heeft u nog vragen?
Met vragen over de bijeenkomst of het proces kunt u terecht bij de projectleider Jos Verbraaken
(jos.verbraaken@etten-leur.nl of 076 5024431).
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits
gemeentesecretaris

Mw. dr. M.W.M. de Vries
burgemeester

