Aan de bewoners en ondernemers aan de Markt 7 t/m 23,
Dreef 3 en 44 t/m 66, Veemarktstraat 7 t/m 35 en
Binnentuin 4 t/m 26
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Etten-Leur, 1 maart 2022

Beste bewoner/ondernemer,
In samenwerking met De Winthont Projectontwikkeling (eigenaar van Markt 9) en de wijkvereniging
Centrum West is de gemeente Etten-Leur bezig met de ideeën voor de nieuwe (stedenbouwkundige)
invulling van de locatie Dreef/achterzijde Markt 9, ook wel bekend als het voormalige
supermarktterrein van Aldi.

Participatie
Onderdeel van het verkennen van deze ideeën is natuurlijk het betrekken van de omgeving. De
gemeenteraad van Etten-Leur heeft op 7 februari jl. de ‘startnotitie participatie’ vastgesteld. Daarin
staat omschreven hoe de omgeving betrokken wordt bij de nieuwe invulling op deze locatie.
Uiteraard bent u als direct omwonende/ondernemer een belangrijke gesprekspartner voor ons. We
willen u met deze brief uitnodigen voor een bijeenkomst om de ideeën aan u toe te lichten. We
horen daarbij ook graag uw mening en inbreng. Het is helaas niet gelukt om deze eerste avond al in
februari te plannen, zoals in de genoemde startnotitie werd aangekondigd.
De eerste participatiebijeenkomst vindt plaats op:
• Locatie: Vergadercentrum Markt 1
• Datum: woensdagavond 9 maart 2022
• Tijdstip: 19.30 uur
• Aanmelden kan door een mail te sturen aan willy.gommeren@etten-leur.nl

RIVM-maatregelen in verband met Corona
De vooruitzichten voor versoepelingen van de Coronamaatregelen van het RIVM zijn goed. Maar we
blijven alle geldende maatregelen zeer serieus nemen. Mochten deze op de dag van de bijeenkomst
weer veranderd zijn, dan houden wij ons hieraan en kijken we wat de gevolgen zijn voor deze
bijeenkomst. U hoort dan van ons.

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.

2
Graag tot ziens, op 9 maart!
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Dhr. drs. C. Smits
gemeentesecretaris

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

