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Aan de bewoners van dit pand

Onderwerp: Bewonersavond Postelsedijk, bespreken schetsontwerp Reconstructie Postelsedijk
Ons kenmerk: 17.05304
Uw kenmerk:

n.v.t.

Reusel, 31 augustus 2017

Afgelopen tijd is er gewerkt aan een schetsontwerp voor het project "Reconstructie Postelsedijk".
Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd met onder andere aanwonenden en Waterschap de Dommel
Door RoyalHaskoningDHV is een concept schetsontwerp opgesteld wat we graag met jullie willen
delen, doorlopen en bespreken.
Gezien de wenselijke verbreding van zowel de rijbaan als de fietspaden levert dit enkele knelpunten
op. Deze knelpunten hebben we met betreffende aanwonenden besproken en inzichtelijk gemaakt.
Vooral de verkeersveiligheid is in deze gesprekken een aandachtspunt geweest.
Graag willen we het concept schetsontwerp met u doorfopen waarbij we toelichten hoe we tot
bepaalde keuzes zijn gekomen. Vervolgens bent u in de gelegenheid om uw opmerkingen te geven
hierop. We zullen afsluiten met persoonlijk contact waarbijwe inzoomen op de omgeving rondom uw
pand en welke specifieke wensen daarbij horen.

Woensdag 27 september 2017
Presentatie ontwerp start om 19.00u.
Vanaf 19.30 tot 21.00 is er een vrije inloop voor alle geihteresseerden
Ruimte naast de bibliotheek in het gemeentehuis te Reusel

Datum
Tijd:
Locatie:

Gezien het oogstseizoen zullen we de tekening voorafgaand aan de bewonersavond digitaal
beschikbaar stellen. U kunt deze vanaf 1 september bekijken. De tekeningen kunt u vinden via
plannen in ontwikkeling
Reconstructie Postelsedijk.
www.reuseldemierden.nl à actueel
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Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met me opnemen. U bereikt me op maandag Vm
vrijdagochtend via telefoonnummer (0497) 650054 of via e-mail B.kokken@reuseldemierden.nl.

Bart Kokken
Projectleider civiel
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