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Etten-Leur, 16 april 2019

Beste heer/mevrouw,
U woont in of in de nabijheid van de Europalaan en Kliostraat. Deze straten zijn aan onderhoud toe.
Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond om de onderhoudswerkzaamheden met u te
bespreken. In deze brief leest u hier meer over.
Komt u naar de inloopavond?
Op 30 april 2019 tussen 19.00 en 20.30 uur bent u van harte welkom op de inloopavond. Deze
wordt gehouden in kamer 0.01 van het Oude Raadhuis, Markt 1 te Etten-Leur. U kunt tussen 19.00
en 20.30 uur binnenlopen om met ons te praten over de uitgangspunten en ideeën of wensen uit te
wisselen.
Hoe verder?
De reacties worden inhoudelijk bekeken en verwerkt in een ontwerp. Dit ontwerp zullen we aan u
laten zien. U ontvangt hiervoor later opnieuw een uitnodiging. De voorbereiding van dit hele project
neemt ongeveer 9 maanden in beslag. We streven ernaar dat de uitvoering begin 2020 kan starten.
Wilt u de informatie digitaal inzien?
Heeft u na afloop van de inloopavond nog suggesties of kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u uw
reacties tot en met 19 mei kwijt via onze website. Via www.etten-leur.nl. Onder de button “Parkeren
en wegwerk” vindt u het project “Onderhoudswerkzaamheden Europalaan en Kliostraat”. Hier vindt u
alle documenten. Ook kunt u een e-mail sturen naar wilco.doldersum@etten-leur.nl
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief? Neem dan gerust contact op met Wilco Doldersum.
Dat kan via (076) 502 4081 of via wilco.doldersum@etten-leur.nl
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie
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.

