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Etten-Leur, 16 februari 2021

Beste bewoner(s),
U woont in of in de omgeving van de Couperuslaan. Op 3 maart 2021 start aannemingsbedrijf Van den
Elshout & De Bont met werkzaamheden in deze straat. In deze brief vertellen wij wat dit voor u betekent.
Wat gaat er gebeuren
In de Couperuslaan wordt in de oostelijke rijbaan, net voor de rotonde Couperuslaan-Vlaamse Schuur,
een 50-km drempel aangelegd. De werkzaamheden zullen naar verwachting een week duren.
Afsluiting straatdeel Couperuslaan
• Een deel van de Couperuslaan wordt volledig afgesloten. Doorgaand verkeer op de
Couperuslaan is dus niet mogelijk. Een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer wordt
met borden aangegeven. Deze omleidingsroute loopt via de Olympiade en Vlaamse Schuur.
• De woningen aan de Couperuslaan en het lesgebouw van de KSE blijven bereikbaar en de
gemeente informeert de hulpdiensten.
De actuele informatie (tekeningen) vindt u op www.etten-leur.nl.
Kijk hiervoor op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen
> Couperuslaan.
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 Anton Monsieurs via telefoonnummer (076) 5024478. 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 Civiel- en Cultuurtechniek
Afdeling Leefomgeving
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.

