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Etten-Leur, 21 juli 2017

Beste bewoner(s),

U woont aan of in de omgeving van Heggemus - Kievit - Kwikstaart. Op maandag 21 augustus 2017
start De Kuiper Groep met de werkzaamheden aan de fiets-/voetpaden. In deze brief leest u hier
alles over.
Waar wordt er gewerkt?
Het werkgebied betreft het gehele fiets-/voetpad vanaf de aansluiting met de Appelvink en
Kwikstraat 2 (aansluiting met het in 2016 gerenoveerde fiets-/voetpaddeel). Het werk wordt
gefaseerd uitgevoerd waardoor de overlast beperkt wordt.
Wat houden de werkzaamheden in?
De bestaande fiets-/voetpaden worden opgebroken en opnieuw bestraat. Ook worden de openbare
groenstroken op diverse plaatsen opgeknapt.
Wanneer kunt u hinder verwachten?
De werkzaamheden starten op maandag 21 augustus 2017 ter hoogte van de fietsonderdoorgang
bij Schoonhout tot aan Appelvink. U wordt tijdig door de aannemer geïnformeerd wat de
werkvolgorde (fasering) is en wanneer er (tijdelijke) afsluitingen zijn. Ter plaatse wordt er een
omleiding voor fietsers aangegeven. De hulpdiensten worden door de gemeente geïnformeerd. Op
internet zal steeds de meest actuele informatie voor u te vinden zijn. Kijk hiervoor op: www.ettenleur.nl bij Inwoner > Alle Onderwerpen > Parkeren, verkeer en vervoer > Werk aan de weg en
straatafsluitingen > Heggemus Kievit Kwikstaart. Op dit moment gaan we er van uit dat de
werkzaamheden duren tot medio december 2017. Dit is mede afhankelijk van het weer.
Verzoek overhangend groen te snoeien.
Wilt u het overhangend groen uit uw tuin tijdig terugsnoeien? De bestrating van het fietspad grenst
op diverse plaatsen namelijk direct aan de tuinen. Door de jaren heen is het groen uit de tuinen
over deze bestrating gaan groeien. Om de bestrating goed aan te brengen is ruimte nodig. Vindt u
het moeilijk om te bepalen of het groen in uw tuin overhangt? Neem dan gerust even contact met
Openingstijden stadskantoor: zonder en met afspraak van ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en op ma van 17.00-19.00 uur en
uitsluitend op afspraak van ma t/m vrij van 12.00-17.00 uur.
U vindt ons ook op twitter (www.twitter.com/gem_ettenleur), facebook (www.facebook.com/gemeente.ettenleur)
en youtube (www.youtube.com/gemeenteettenleur).

ons op! Wij komen graag even langs om het samen te bekijken. De verharding op uw terrein zal
over een lengte van maximaal 1 meter aangehaald worden zodat deze weer netjes aansluit op het
nieuwe werk.
Wat betekent dit werk voor u?
 We sluiten het fietspad waar aan gewerkt wordt i.v.m. de veiligheid geheel af voor alle
verkeer. U hoort van de aannemer wanneer we het fietspad aangrenzend aan uw perceel
afsluiten.
Tot slot
We gaan er van 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 zult u overlast ervaren. De aannemer en wij zullen er
alles aan doen om deze overlast zoveel als mogelijk te beperken.
Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. Janse t/m 28 juli en
vanaf 21 augustus 2017 via telefoonnummer (076) 502 4541. Heeft u vragen naar aanleiding van
deze brief, dan kan u contact opnemen met de heer E. van Swieten t/m 28 juli en vanaf 21 augustus
2017 via telefoonnummer (076) 502 4323. 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

