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: Onderhoudswerk Kasteellaan – Locatie inloopavond gewijzigd !

Etten-Leur, 21 september 2020

Beste bewoner(s),
U woont in of in de buurt van de Kasteellaan. Op 10 september stuurden we u een brief met informatie
over het onderhoudswerk in uw straat. Volgens planning staat op woensdag 23 september een
informatiebijeenkomst gepland in uw straat. De locatie en de tijdstippen zijn gewijzigd. In deze brief leest
u de wijziging en waaromwaarom.
Locatie en tijdstippen informatiebijeenkomst gewijzigd
U bent op woensdag 23 september van harte welkom in het nieuwe restaurant van GGz Breburg aan de
Vijfhuizenweg 5. Dat is tegenover het tennispark. Daar kunt u het ontwerpplan inzien en ook uw vragen
hierover stellen.
Hoe gaan we dat doen:
1.
Van 18.00 tot 19.00 uur zijn alle bewoners van de Kasteellaan 1 t/m 35 welkom;
2.
Van 19.00 tot 20.00 uur zijn alle bewoners van de Kasteellaan 36 t/m 75 welkom;
3.
We houden voldoende afstand van elkaar (1,50 meter);
4.
Heb even geduld als er mensen bij de tekening staan. Iedereen komt aan de beurt.
Waarom is dit gewijzigd?
Het idee was om u te ontvangen bij de informatiekeet in uw straat. Dat zou buiten plaatsvinden. Volgens
de weersverwachtingen is de kans groot dat het woensdag regent. We kunnen u dan helaas niet in de
keet ontvangen. Daar is onvoldoende ruimte voor als we rekening houden met de Coronavirusregels.
Graag willen we dat de avond voor iedereen prettig en veilig verloopt.
We danken u voor uw begrip en kijken uit naar uw komst.
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.

