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: Werkzaamheden Wilgenlaan starten 19 oktober

Etten-Leur, 12 oktober 2020

Beste bewoner(s),
U woont in of in de omgeving van de Wilgenlaan en Kloosterlaan. Zoals bij u wellicht bekend
is toegezegd om dit najaar nog verkeersmaatregelen uit te voeren in de Wilgenlaan.
Op maandag 19 oktober start aannemingsbedrijf Lindeloof met de werkzaamheden in deze straat.
In deze brief vertellen wij wat dit voor u betekent.
Het werkgebied is gelegen in de Wilgenlaan vanaf huisnr. nr. 66 tot aan de Kloosterlaan.
Wat gaan we doen:
• Een uitbreiding van de parkeergelegenheid in dit deel van de straat.
• Het aanpassen van de drempel ter hoogte van huisnr. 78
• Nieuwe aanleg van groen tussen parkeerstrook en het voetpad.
• Herstraten van het voetpad voor de woningen, op het deel vanaf huisnrs. 68 tot aan de
Kloosterlaan.
Planning, afsluiting en bereikbaarheid;
De werkzaamheden zullen ca. 4 weken duren. Tijdens de werkzaamheden zal de rijbaan op het
gedeelte tussen huisnr. 66 en de Kloosterlaan (het werkgebied) d.m.v. een halve rijbaanafzetting en
bebording beperkt toegankelijk zijn.
Voor het aanpassen van de verkeersdrempel zal de gehele rijbaan in de Wilgenlaan 1 of 2 dagen
afgesloten worden. Dit wordt gepland nadat alle overige werkzaamheden aan de zijkant gereed zijn.
Er zal vooraf een omleiding ingesteld worden. Met vooraankondigingen zal vooraf de tijdsduur van
de daadwerkelijke afsluiting aangegeven worden.
• Als uw straatdeel is afgesloten, is uw woning te voet te bereiken.
• Als uw straatdeel is afgesloten, hoort u van de aannemer waar u de huisvuilcontainers op de
ophaaldag kunt aanbieden. Wij vragen u om – in het deel waar gewerkt wordt – de
afvalcontainers en uw auto buiten de werkafzetting te plaatsen.

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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De actuele informatie (planning/fasering/tekeningen) vindt u op www.etten-leur.nl.
Kijk hiervoor op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Parkeren en wegwerk > Werk aan de weg en
straatafsluitingen >Wilgenlaan.
Heeft u nog vragen?
We gaan ervan uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de
buurt of straat gaat gebeuren. Uiteraard ervaart u overlast. De aannemer en wij gaan ons best doen
om de overlast te beperken. Heeft u vragen over de uitvoering? Neemt u dan gerust contact op met
de heer William Luijkx via telefoonnummer (076) 5024408 Heeft u vragen naar aanleiding van deze
brief, neemt u dan contact op met de heer John Lazeroms via telefoonnummer (076) 502 4369. U
kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie

