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Beste bewoners en winkeliers,
Het is al weer een tijdje geleden dat u informatie heeft gekregen over het Centrumplan
Made. In deze brief wil ik u uitleggen waar we mee bezig zijn en wat u nog kunt verwachten.
Ontwerp
Het eerste ontwerp is klaar. Dit ontwerp is vooral voor alles wat we boven de grond zien. In
de grond gaat er ook veel veranderen. We vervangen het riool. Het regenwater laten we in
de bodem lopen. Omdat we het riool ook vervangen nemen we ook een stukje van de
Kerkstraat mee. We gaan tot ongeveer de oude pastorie.
De openbare verlichting wordt mooi. We gebruiken chique verlichting die van kleur kan
veranderen. Zo kunnen we bijvoorbeeld tijdens Koningsdag een oranje sfeer maken.
Bomen Marktstraat
De raad gaf aan dat zij de oude leilindes graag wil bewaren. Enkele bewoners en winkeliers
gaven aan dat zij minder bomen willen. Ook de specialist die we ingehuurd hebben om de
bomen te beoordelen. Hij geeft aan dat er bomen uit moeten om de andere leilindes meer
kans te geven.
In november krijgt de raad meer informatie over de leilindes in de Marktstraat. In december
neemt de raad uiteindelijk een besluit om de leilindes te kappen of niet.
De bodem in de Marktstraat is erg arm. Daarom brengen we onder de bestrating goede
grond aan. De bomen kunnen dan weer goed groeien.
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Aanbesteding van de werkzaamheden
In december kiezen we een aannemer die de werkzaamheden voorbereidt. Deze aannemer
zal hoogstwaarschijnlijk ook de werkzaamheden uitvoeren.
Planning
We starten met de voorbereiding in januari 2019. We houden rekening met belangrijke
evenementen zoals Carnaval en de Kermis. Ons idee is om bij het Molenplein te beginnen.
We verwachten dat we in mei starten met het vervangen van het riool. Daarna brengen we
nieuwe bestrating aan. De verlichting plaatsen we later. Pas in het najaar of vroege voorjaar
planten we de struiken en bomen.
Helaas krijgt u overlast. We willen dit natuurlijk liever niet. Maar u kunt tijdens de
werkzaamheden niet altijd met de auto parkeren of makkelijk een winkel in en uit lopen.
Volgende informatie
We houden begin 2019 nog een informatieavond. U krijgt het ontwerp te zien. U kunt dan
vragen stellen en kleine aanpassingen voordragen. Voor deze informatieavond krijgt u een
aparte uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen
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