Aan de bewoner(s)

Kenmerk
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Afdeling
Onderwerp

: BR\EM\20201125
: E.W. van der Mast
: (076) 502 4307
: Beheer & Realisatie
: Onderhoudswerk P.A. Damenstraat - Cornelisstraat

Gemeente Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100
4870 GA Etten-Leur
T: 14 076
E : info@etten-leur.nl
I : www.etten-leur.nl

Etten-Leur, 17 december 2020

Beste bewoner(s),
U woont in of in de buurt van de Pater Arnold Damenstraat en Cornelisstraat. Op 20 augustus
informeerden wij u over het ontwerpplan van beide straten.
Inspraakperiode
Het voorlopig ontwerp lag van 24 augustus tot en met 14 september ter inzage in het
informatiecentrum van het Stadskantoor. De ontwerptekeningen stonden daarnaast op de
gemeentelijke webpagina.
Op 2 september stonden we met een informatiekeet in uw straat. Alle direct aanwonenden,
belanghebbenden en belangstellenden konden hier (digitaal) hun reacties achterlaten.
Eindverslag inspraak
Tijdens deze periode zijn op het ontwerpplan een aantal reacties binnengekomen. Deze reacties zijn
opgenomen in het eindverslag en vervolgens zijn hierop de standpunten van het college van
burgemeester en wethouders toegevoegd. Op basis van de ontvangen reacties en de standpunten
van het college hierop is het ontwerpplan nu akkoord bevonden.
Het eindverslag kunt u digitaal vinden op de gemeentelijke website www.etten-leur.nl onder button
Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Onderhoudswerk PA DamenstraatCornelisstraat. Hierop kunt u ook de aangepaste ontwerptekening zien.
Beschikt u niet over een computer en wilt u toch het eindverslag ontvangen. Neem dan contact op
met het secretariaat van de afdeling Beheer & Realisatie via telefoonnummer (076) 502 4321.

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.
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Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de heer E.W. van der Mast via telefoonnummer (076) 502 4307. 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

