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Beste bewoner(s),

U woont aan of in de omgeving van de Dreef. Vorig jaar heeft u kennis kunnen nemen van het
ontwerpplan van de deels nieuwe inrichting. We hebben op dit plan enkele reacties ontvangen en
eventuele aanpassingen zijn aangebracht. Het meest recente ontwerp is te vinden op www.ettenleur.nl bij Inwoner > Parkeren en verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Dreef
onderhoudswerkzaamheden.
Verwijderen van bomen
Vooruitlopend, op de onderhoudswerkzaamheden aan de straat, start Hoveniersbedrijf F.C. Blom
B.V. begin februari met het verwijderen van 18 bomen in de straat. We willen deze bomen op korte
termijn verwijderen omdat er anders mogelijk vogelnesten in gaan komen. Voor het verwijderen
van deze bomen is geen vergunning nodig. Het hoveniersbedrijf informeert u tijdig schriftelijk over
de exacte dag waarop de bomen verwijderd worden. De werkzaamheden duren naar verwachting
één dag (onder voorbehoud van weersomstandigheden). Hij zal u verzoeken om op deze dag uw
auto niet nabij de bomen te plaatsen. Pas in het najaar worden er nieuwe bomen terug gepland. U
wordt hierover dan ook weer schriftelijk geïnformeerd.
Wanneer starten de onderhoudswerkzaamheden aan de straat?
In onze brief van 29 maart 2019 hebben wij u laten weten wat er in uw straat gaat gebeuren. Deze
brief is terug te vinden op de hierboven aangegeven website van de gemeente. Op korte termijn
gaat het werk aanbesteed worden. Zodra wij een aannemer geselecteerd hebben wordt u wederom
via een brief geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden in maart gaan starten.

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.

Parkeren tijdens de werkzaamheden aan de straat.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De woningen binnen een werkfase blijven
bereikbaar voor voetgangers. Heeft u uw auto altijd op uw eigen perceel staan en geen
parkeervergunning? Laat dit dan even weten door een email te sturen naar info@etten-leur.nl,
t.a.v. Edward van Swieten.
Tot slot
We hopen dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de buurt
of straat gebeurt. Wij doen er alles aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.
Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Dan kunt u contact opnemen met de heer G. van
der Made via telefoonnummer (076) 502 44 09. Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact
opnemen met de heer E. van Swieten via telefoonnummer (076) 502 43 23. U kunt ook een e-mail
sturen naar info@etten-leur.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

A. van Heeren
Teamleider, Afdeling Beheer en Realisatie

