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Beste meneer, mevrouw,

U woont aan de rand van het stedelijk gebied en/of heeft daar een bedrijf of grond in eigendom. In
de toekomst gaat er mogelijk iets voor u veranderen. De gemeente is namelijk op zoek naar nieuwe
locaties om woningen te bouwen. In deze brief leest u hoe we u daarbij willen betrekken.
Onderzoek naar drie locaties
We gaan onderzoek doen naar drie locaties binnen onze gemeente. De mogelijke locaties voor
woningbouw zijn ´Hoge Haansberg, ´Groene Wig´ en ´Lage Vaartkant´. Waarom we dit onderzoek
doen en wat het onderzoek inhoudt, leest u in de bijlage. Daar hebben we deze extra informatie voor
u op een rij gezet. Het is goed om te weten dat over deze locaties nog geen besluiten zijn genomen.
We willen eerst informatie ophalen. Pas daarna kunnen we een weloverwogen keuze maken en
besluit nemen. De gemeenteraad beslist daarover. Ons college bereidt daarvoor een voorstel voor.
Gemeenteraad bespreekt uitgangspunten voor onderzoek
De keuzes die we nu maken, zijn belangrijk voor de toekomst van onze gemeente en haar inwoners.
We willen daarom alle gevolgen van deze keuzes goed in beeld brengen. Een deel van het onderzoek
betreft het inventariseren van de belangen vanuit milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In
mei 2019 stelt de gemeenteraad hiervoor de uitgangspunten vast.
Wat is volgens u belangrijk?
We willen ook uw mening horen. U ontvangt van ons een afzonderlijke uitnodiging voor een
bijeenkomst. We willen in deze bijeenkomst met u de volgende vragen bespreken:
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•
Waar moeten we volgens u rekening mee houden bij het maken van een keuze?
•
Welke kansen en knelpunten ziet u?
We gaan daarover graag met u en anderen in gesprek. Uw inbreng nemen we eveneens mee bij het
bepalen van de keuzes.
Wilt u op een andere wijze uw mening kenbaar maken?
Kunt u niet bij de bijeenkomsten zijn? Of wilt u op een andere manier uw mening kenbaar maken? In
de uitnodiging geven we nadere informatie.
Heeft u nog vragen?
Met vragen over deze brief, de bijlage of het proces kunt u terecht bij de projectleider Jos Verbraaken
(jos.verbraaken@etten-leur.nl of 076 5024431). Hij is vanaf 18 april tot 5 mei afwezig, maar als u in
deze periode een mail stuurt, beantwoordt hij deze mail graag na 5 mei.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits
gemeentesecretaris

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

Bijlage: informatie over voornemen nieuwe bouwlocaties voor wonen

