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Etten-Leur, 17 april 2020

Beste bewoner(s),
U woont in of in de omgeving van de Grauwe Polder tussen het viaduct over de A58 en de
Sprundelsebaan. Via deze brief brengen wij u op de hoogte van het definitieve ontwerp.
Uitwerking inloopavond
Tijdens en na de inloopavond van 7 januari 2020 zijn er diverse schriftelijke vragen gesteld. Deze
vragen hebben in enkele gevallen geleid tot aanpassing van het eerder gepresenteerde ontwerp. Op
14 april 2020 is door het college het definitieve ontwerp voor de Grauwe Polder vastgesteld.
De aanpassingen worden hierna kort toegelicht:
• De plateaudrempel, dit worden er in de nieuwe situatie twee (nabij huisnummer 41 en 51).
• Verder zal de Grauwe Polder haaks op de kruising met de Sprundelsebaan worden aangesloten.
U kunt het definitieve ontwerp en de reacties op de gestelde vragen digitaal bekijken via onze website
www.etten-leur.nl. Via button Inwoner > Parkeren en verkeer > Werk aan de weg en straatafsluitingen
> Grauwe Polder Zuid. U kunt hier doorklikken naar het definitieve ontwerp of eindverslag. 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.
Tot slot
We gaan het definitieve ontwerp nu verder uitwerken zodat het uitgevoerd kan worden.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de heer Joost Verschuren via
telefoonnummer (076) 502 4338. U kunt ook een e-mail sturen naar info@etten-leur.nl.
Voorafgaand aan de start van de uitvoering wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

A. van Heeren
Teamleider, afdeling Beheer en Realisatie
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.

