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Geachte mevrouw, geachte heer,
De laatste bewonersavond over de reconstructie was op maandagavond 29 juni 2020. Via deze brief
brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.
Is er nog iets veranderd in het ontwerp?
Naar aanleiding van reacties van de bewoners hebben we het ontwerp, wat we die avond lieten zien,
aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- We leggen drie zebrapaden. Die komen op dezelfde plaats als de huidige zebrapaden, dus bij
de St. Jansstraat, de Emmastraat en de Willem Alexanderstraat.
- We planten meer bomen en struiken. Daardoor zorgen we voor een aangename
leefomgeving, versterken we het laanidee en komt er niet te veel verharding.
- We kappen bomen die veel overlast geven. Het gaat ook om de bomen voor de woningen
tegenover de fietsenzaak en bomen aan het begin van de Baroniestraat. Natuurlijk planten
we daarvoor nieuwe bomen in de plaats.
- In de Leliestraat versmallen we de rijbaan van 5.00 meter naar 4,80 meter. Naast de rijbaan
komen aan beide zijden trottoirs met een breedte van 1,78 meter. Parkeerplaatsen zijn
vanwege de beperkte breedte niet mogelijk.
- We passen de inrit bij het constructiebedrijf aan.
Is dit aangepaste ontwerp nu definitief?
Op 21 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het aangepaste
ontwerp.
Het college stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € . 5 .
es hik aar te stellen voor
de herinrichting en de aanpassing van de riolering.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2020 neemt de gemeenteraad hierover een
besluit. Ter voorbereiding van die gemeenteraadsvergadering bespreekt de Commissie Ruimte en
Economie op dinsdag 8 september 2020 de plannen. U kunt de vergadering vanaf 19.30 uur volgen
via de livestream op onze Facebookpagina www.facebook.com/gembaarlenassau/
Vanwege de coronamaatregelen vergadert de commissie zonder publiek.
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Inspreken is wel mogelijk. U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden via griffie@baarle-nassau.nl of
bellen met de griffier Herman Veraart via tel. 088-3821414.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Deze brief, het aangepaste ontwerp, het raadsvoorstel en andere stukken met betrekking tot de
reconstructie kunt u binnen enkele dagen ook bekijken op de website van de gemeente:
www.baarle-nassau.nl/reconstructie
De stukken voor de vergadering van de commissie Ruimte en Economie kunt u vinden via:
https://baarle-nassau.notubiz.nl/vergadering/692922/Commissie%20R%26E%2008-09-2020
Wat is de verdere planning?
Nadat de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt gaat het Ingenieursbureau verder met de
uitwerking van het ontwerp. Zij maken gedetailleerde bestekstekeningen en stellen het bestek op.
Daarna volgt de aanbestedingsprocedure. We verwachten dat we begin 2021 met de reconstructie
van de Gen. Maczeklaan en Leliestraat kunnen beginnen.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, bij voorkeur via de e-mail:
janbraspenning@abg.nl

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau,

Jan Braspenning
Projectleider
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