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Beste bewoners,
Op 28 februari 2019 was er een informatieavond over de reconstructie van de Attelakenseweg. Op
deze avond is de nieuwe inrichting van de Attelakenseweg getoond met de snelheidsremmende
voorzieningen in de vorm van 60-km drempels. Tijdens en na deze avond hebben we verschillende
reacties ontvangen op het ontwerp. In deze brief leest u wat wij met deze reacties hebben gedaan en
nodigen u uit voor een volgende informatieavond.
Alternatieve snelheidsremmende maatregelen
Tijdens de informatieavond was er vooral een vraag voor alternatieve snelheidsremmende
maatregelen. Oorspronkelijk waren er drempels toegepast als snelheidsremmers. Het bezwaar
hierbij was vooral geluidoverlast door plots remmende voertuigen en het overrijden van de
drempels. We hebben nu gekozen voor de aanleg van 3 wegversmallingen verspreid over de
Attelakenseweg. Bij de rotonde, komende vanaf de Donkerstraat, komt de eerste wegversmalling. Dit
wordt de nieuwe grens van de bebouwde kom.
Vormgeving wegversmallingen
De wegversmallingen geven we vorm als een zig-zag of chicane genoemd. Dit betekent dat je een
slingerende beweging moet maken. Hierdoor remt de wegversmalling op rustige momenten, als er
geen tegemoetkomend verkeer is, ook goed af. We regelen de voorrang bij de wegversmallingen.
Alle wegversmallingen zijn geschikt voor grote landbouwvoertuigen. Bij het bepalen van de locaties
van de wegversmallingen hielden we rekening met de aanwezige uitritten.
Uitnodiging informatieavond
We nodigen u graag uit om de tekeningen met de nieuwe inrichting te komen bekijken. De
informatieavond vindt plaats op woensdag 19 juni 2019 om 19.30 uur. Er is een ruimte gereserveerd
in het Turfschip, in het restaurant (Schipperstraat 2).
Kunt u er niet bij zijn? De tekeningen plaatsen we na de informatieavond ook op de website van de
gemeente.
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.
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Planning van de werkzaamheden
Het streven is om direct na bouwvakvakantie 2019 te starten met de werkzaamheden. Hiervoor is
het wel nodig dat er voldoende draagvlak is voor het plan dat er nu ligt. We werken na de
informatieavond de tekeningen en het bestek verder uit. Daarna besteden we de werkzaamheden
aan.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Ton Monden, afdeling Beheer en Realisatie.
Hij is bereikbaar op telefoonnummer (076) 50 24334.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

i.o.
A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie

