Emailbericht aanwonenden Doormanlaan- Van Gentlaan

Son en Breugel, 12 juni 2018
Geachte heer, mevrouw,
Begin dit jaar is een informatiebijeenkomst over de fietsstraat en onderliggende rioleringen geweest
waarbij we gesproken hebben met aanwonenden van een deel van de Van Gentlaan en
Doormanlaan.
Dit project maakt deel uit van de eerder vastgestelde visie op Breugel. De doelstelling van de
fietsstraat is om een veilige fietsroute te realiseren van het centrum Breugel naar het centrum Son,
de Van Gentlaan meer te ontzien en oog te hebben voor de parkeerproblemen bij de
Regenboog/Sportvelden en bij de Krommenhoek. Daarnaast is het project verankerd in de
duurzaamheidsambitie van de gemeente Son en Breugel (Afkoppelen). We hebben met u
afgesproken medio juni een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Echter zal deze bijeenkomst pas op
zijn vroegst in december/januari plaatsvinden.
Actueel
In de afgelopen maanden is informatie opgehaald uit de reacties, diverse gesprekken en schetsen
van inwoners waarmee de plannen verder zijn ontwikkeld. Op maandagavond 4 juni is aan de
commissie Grondgebiedzaken (GZ) een presentatie gegeven. Deze vergadering was openbaar en de
presentatie is terug te lezen via
https://sonenbreugel.notubiz.nl/document/6516237/1/Presentatie_fietsstraat_4_juni_2018_incl__O
PENBAAR
De commissie vraagt naar aanleiding van de presentatie om een alternatieve variant, vrij liggend
fietspad, uit te werken en de voor- en nadelen in beeld te brengen. Dit aangepaste voorstel zal
daarna weer in de commissie eind 2018 behandeld worden.
Eind 2018
Door de aanvullende wens van de commissie om de hier voor genoemde extra variant uit te werken
kunnen we dus nog niet naar de omwonenden en inwoners terug om de presentatie te bespreken.
Uiterlijk januari 2019 ontvangt u een nieuwe uitnodiging. U kunt via de website sonenbreugel.nl de
agenda van de Commissie GZ zien en kan u de ingekomen stukken inzien. Na instemming van de
commissie kunnen we kort daarna met u het project verder bespreken. We gaan dan in op uw
mogelijke vragen en aanvullende opmerkingen zodat we het project verder kunnen uitrollen. Mocht
u al eerder vragen en of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via mailen
naar c.spooren@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 491491.
Berichten per mail
Uw e-mailadres heeft u tijdens de eerste bijeenkomst aan ons gegeven vandaar dat we u via deze
weg benaderen. Wilt u liever geen informatie meer via de mail ontvangen, laat het dan a.u.b. aan ons
weten dan halen we u uit de mailinglijst.
Met vriendelijke groet,
Namens,
Projectleider Chris Spooren

