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de Rugbyclub Etten-Leur (REL). De eerste keer is op woensdag 3 oktober van 13-17 uur. In de
herfstvakantie staat er op de woensdagmiddag een extra groot springkussen. De springkussens zijn
op eigen risico en gratis toegankelijk.
Activiteiten kinderen
Wist u dat u op de website www.bredeschooletten-leur.nl een overzicht kunt vinden van leuke
(sport)activiteiten die worden georganiseerd voor kinderen in alle leeftijden? De activiteiten zijn heel
verschillend en bijna allemaal erg voordelig.

Uw wijkmanager
De wijkmanager is eigenlijk de schakel tussen de wijk en de gemeente. Heb je een leuk idee voor de
wijk? Of wil je in contact komen met andere buurtbewoners? Loop je ergens tegen aan, en je weet
niet waar je moet beginnen?
Neem hiervoor contact op met uw wijkmanager Ellis Marcelis via e-mail: Ellis.Marcelis@Etten-Leur of
telefoonnummer 0627846259.

Samen bouwen
aan een fijne wijk!

Wijkmanager Ellis Marcelis

PLANNING DE STREEK
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e-mail: Ellis.Marcelis@Etten-Leur.nl
of bel 06-27 84 62 59.
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De wijk wordt in fases gebouwd. Eerst wordt een gebied bouwrijp gemaakt. Dit
betekent dat de leidingen in de grond zijn en er bouwwegen liggen. Dit is voor
heel de wijk afgerond. Vervolgens worden per fase de woningen gebouwd. Tot slot
worden de definitieve straten en het groen aangepland. Dit heet woonrijp maken.
Voor de globale planning en fasering verwijzen wij je naar de gemeentelijke website www.etten-leur.nl. Klik op de button “Parkeren en wegwerk” en vervolgens op
het onderwerp “Werk aan de weg en straatafsluitingen” en “Werk aan straten Streek
en omgeving”. Hier zie je een plattegrond met de planning. We verwachten dat de
laatste huizen in 2021 opgeleverd worden en de laatste straten in 2022 woonrijp
gemaakt worden.

C4 envelop

Wist je dat bij het bouwrijp maken van het plangebied De Streek :
• Zeven kilometer riolering is aangelegd?
• Voor alle bouwwegen één miljoen straatstenen zijn gebruikt?
• En dat je daarmee drie voetbalvelden kunt bedekken?
• 175.000 kubieke meter grond is verzet?
• En dat je daarmee op 1 voetbalveld een berg van 27 meter hoog kunt maken?

• Planning de streek
• Informatieavond openbaar
gebied fase 2
• Schone wijk!
• Kinderen weten het beter!?
• Springkussen
• Activiteiten kinderen
• Uw wijkmanager
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De wijkmanager is eigenlijk de
schakel tussen de wijk en de
gemeente. Heb je een leuk idee
voor de wijk? Of wil je in contact
komen met andere buurtbewoners? Loop je ergens tegen aan,
en je weet niet waar je moet
beginnen? Neem hiervoor contact
op met uw wijkmanager.
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Dit is de eerste nieuwsbrief voor bewoners van Wijk de Streek. De gemeente Etten-Leur gaat enkele keren per jaar een nieuwsbrief toesturen,
tot de wijk helemaal afgerond is. Heb jij onderwerpen die passen bij het opbouwen van de wijk en die je graag in de nieuwsbrief opgenomen
ziet worden? Laat je vooral horen! Samen bouwen we aan een fijne wijk!
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INFORMATIEAVOND OPENBAAR GEBIED FASE 2

KINDEREN WETEN HET BETER!?

In oktober organiseert de gemeente een informatieavond over
het openbaar gebied fase 2. Reserveer vast woensdagavond 24
oktober in jouw agenda. Hierin leggen we graag meer uit over de
komende fases, wat waar komt en horen we graag jouw mening
hierover. De totale inrichting van de wijk komt aan bod. Zo gaat
het bijvoorbeeld van stoeptegel tot een hondenuitlaatterrein en
van groen tot speeltoestellen in de wijk. Met jouw reactie op de inrichting kunnen we de plannen definitief maken. Je ontvangt hier
binnenkort een uitnodiging voor.

Waar kunnen jonge kinderen spelen? Op dit moment zijn er geen
speelvoorzieningen in de wijk. Die worden aangelegd in fase 2B.
Naar verwachting is dit eind 2019. Maar een tipje van de sluier: Spelen in de Streek, Vuur, water, aarde en lucht komen samen. Hoor
hier meer over tijdens de informatieavond en denk meeKinderen
van harte welkom!

SCHONE WIJK!
Een schone wijk heb je zelf in de hand! Er zijn veel verschillende
partijen aan het bouwen in deze wijk. Met de meeste hiervan maken we afspraken over het schoon achterlaten na hun werk. Daarnaast houden we regelmatig opruimacties. Maar ook nieuwe bewoners bouwen, verhuizen en richten in. Dat kan afval opleveren.
Wat kan je doen voor een schone wijk?
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• Breng jouw bouwafval naar de Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg.
• Meldt zwerfafval via de BuitenBeterApp of bel naar het algemene nummer 14 076.
• Ruim de poep van jouw hond op. Of breng een bezoek aan de
hondenuitlaat-plaats aan de straat Streek.
• Samen houden we de wijk schoon!

Spelen in de Streek, Vuur, water, aarde en lucht komen samen!

Er is een locatie beschikbaar als tijdelijke speelplek aan het eind
van de Langstraat. Dat is een grasveld zonder speelvoorzieningen
en voorzien van een afrastering.
In de directe omgeving van de Streek zijn meerdere speellocaties
beschikbaar. Eén grote locatie vind je aan de Grote Toer (ten noorden van Harpdreef ) en twee kleinere locaties zijn in de zijstraten
van de Zundertseweg (Korte Schoor en Molenas).

SPRINGKUSSEN
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Omdat er nog geen speelvoorzieningen zijn in de wijk, wordt er
komende 9 weken een springkussen geplaatst vanuit Etten-Leur
Actief! Dit springkussen komt te staan op de woensdagmiddagen
bij de Rugbyclub Etten-Leur (REL). De eerste keer is op woensdag 3
oktober van 13-17 uur. In de herfstvakantie staat er op de woensdagmiddag een extra groot springkussen. De springkussens zijn op
eigen risico en gratis toegankelijk.

ACTIVITEITEN KINDEREN
Wist u dat u op de website www.bredeschooletten-leur.nl een overzicht kunt vinden van leuke (sport)activiteiten die worden georganiseerd voor kinderen in alle leeftijden? De activiteiten zijn heel
verschillend en bijna allemaal erg voordelig.
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“ Dichtbij.
In en rond
uw wijk”
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