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Etten-Leur, 27 maart 2020

Beste bewoner(s),

U woont aan of in de omgeving van de Bankenstraat. Op dinsdag 14 april 2020 start aannemer
Van Doorn Infra B.V. met werkzaamheden in delen van deze straat. In deze brief leest u hier meer over.
Wat gaat er gebeuren?
• Er worden werkzaamheden verricht aan duikers en aan de riolering.
• Op de hoek Bankenstraat/Goorstraat wordt een damwand aangebracht.
• Het asfalt wordt vervangen door een nieuwe asfaltverharding.
• De klinkerverharding wordt vervangen door nieuwe klinkers.
•
In de bermen worden grasbetontegels aangebracht.
Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
De werkzaamheden starten op 14 april. Het werk duurt tot eind september, dit is mede afhankelijk
van weer. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving beter bereikbaar blijft. De
eerste week start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden zoals het inrichten van het
werkterrein, het plaatsen van verkeersafzettingen, het verwijderen van groen, het beschermen van
de bomen, het reinigen van duikers en werkzaamheden aan de kolken.
Actuele informatie
De aannemer informeert u tijdig wat de werkvolgorde (fasering) is en wanneer er (tijdelijke)
afsluitingen zijn. De gemeente informeert de hulpdiensten. U vindt de werktekeningen en actuele
informatie op www.etten-leur.nl bij Inwoner > Parkeren en verkeer > Werk aan de weg en
straatafsluitingen > Werkzaamheden Bankenstraat.

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.

Afsluiting straatdeel voor doorgaand verkeer waar werkzaamheden in uitvoering zijn.
• Als uw straatdeel is afgesloten, is uw woning te voet bereiken. U hoort van de aannemer
wanneer we uw straatdeel afsluiten.
• 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 buiten de werkafzetting te plaatsen. Als u door de werkzaamheden niet in
staat bent om zelf uw huisvuilcontainer naar de aanbiedplaats te brengen, dan helpt de
aannemer u hierbij. Wij vragen u vriendelijk te controleren of het huisnummer van uw
container nog duidelijk leesbaar is.
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. De aannemer en wij doen er alles aan om eventuele overlast
zoveel mogelijk te beperken. Heeft u vragen over de uitvoering van het werk? Dan kunt u contact
opnemen met de heer G. van der Made via telefoonnummer (076) 5024409. Heeft u vragen over
deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer E. Uspessij, via telefoonnummer
06-223 226 26. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Ap van Heeren
Teamleider, Afdeling Beheer en Realisatie

