Aan de bewoners/gebruikers van dit adres

Behandelaar: Maikel Veroude
Telefoonnummer: 088-3821000
Mail: MaikelVeroude@abg.nl

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 18uit02226
Zaaknummer: AC-15ZK02127

Verzonden op: 27-02-2018
Onderwerp: Reactieformulier bewonersavond N639 bebouwde kom Chaam

Beste heer/mevrouw,
Maandagavond 26 februari hebben we in het SKAC een bewonersavond gehouden over de
provinciale weg in de bebouwde kom van Chaam. Helaas waren niet alle direct aanwonenden van
deze weg aanwezig, maar die willen we wel graag de kans geven om te reageren. In deze brief leest u
wat we gaan doen en hoe u daar ons bij kunt helpen.
Wat gaat er gebeuren?
De provincie moet binnenkort onderhoud uit gaan voeren aan de provinciale weg (N639). Voor het
gedeelte van de N639 binnen de bebouwde kom ligt er een kans om wijzigingen uit te laten voeren.
Dit betreft de Baarleseweg, Bredaseweg en Dorpsstraat. De gemeente heeft van de provincie de
regie gekregen om met de bewoners en Dorpsraad aan de slag te gaan om het ontwerp te maken. Nu
ligt er dus een kans om aanpassingen aan de weg te doen.
Bewonersavond maandag 26 februari
De gemeente Alphen-Chaam, heeft samen met de Dorpsraad en bureau Copier, een bewonersavond
georganiseerd. We hebben daar de stand van zaken verteld en wat we gaan doen. Het doel van de
avond was om de wensen en ervaring van de bewoners en gebruikers van de N639 op te halen. Met
die reacties kunnen we namelijk aan de slag om een ontwerp te maken. Wij horen dus graag van u
wat er volgens u niet goed is aan de provinciale weg.
Waar kunt u over reageren?
Wij horen dus graag van u wat er volgens u niet goed is aan de provinciale weg. U kunt dan
bijvoorbeeld aangeven of u wel of niet goed kunt oversteken. Of vindt u dat er te weinig groen staat
langs de straat? Of vindt u dat er onveilige plekken zijn? Dit kunt u allemaal aangeven.
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Hoe gaat het verder?
Wanneer wij alle reacties hebben ontvangen gaan wij aan de slag om alle reacties zo goed mogelijk
om te zetten tot een ontwerp. Wij gaan dan weer een bewonersavond organiseren om u te
informeren over alle reacties en hoe wij deze hebben verwerkt.
Hoe kunt u reageren?
We hebben bij deze brief een reactieformulier bijgevoegd. U kunt deze invullen en in de bus stoppen
op de Gilzeweg 2 in Chaam. Ook kunt u uw reactie mailen naar maikelveroude@abg.nl.
Met vriendelijke groet,
namens
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALPHEN-CHAAM,

Maikel Veroude
Cluster Leefomgeving
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Baarleseweg, Bredaseweg en Dorpsstraat
(N639) in Chaam
1e avond over herinrichting
Bijeenkomst 26 februari 2018

Uw reactie
Heeft u ideeën, opmerkingen, bent u het ergens niet mee eens of juist wel of
heeft u persoonlijke wensen? Graag ontvangen wij uw reactie.

Uw gegevens
Naam
: ……………………………………………..
Adres
: ………………………………………….….
E-mailadres : ………………………………………….….
Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 4 maart 2018. U kunt het formulier in
de bus stoppen op Gilzeweg 2 in Chaam of u kunt uw reactie mailen naar
Maikel Veroude; maikelveroude@abg.nl
Dank voor uw medewerking
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