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Geachte heer, mevrouw,
Wat gaan we doen?
De Gemeente Drimmelen gaat de riolering in de Prinses Margrietstraat, Julianastraat en een
klein stukje in de Korteweg vervangen. Dit geeft ons de gelegenheid om de straat in z’n
geheel aan te passen. Zo gaan we afvalwater en regenwater gescheiden afvoeren. Ook
gaan we extra parkeerplaatsen maken en verkeersmaatregelen aanleggen. Hoe dit gebeurt
is altijd een afweging van verschillende belangen. De verwachting is dat we eind van dit jaar
nog starten met de uitvoering. Afhankelijk van de voorbereiding kan dit in de praktijk eerder
of later worden.
Uitnodiging
Wij willen u graag over dit project informeren. Daarom organiseren wij op woensdag 3 juli
2019 een inloopavond. Deze houden we in Ontmoetingscentrum de Zonzeel. Wij nodigen u
uit om tussen 19:30 uur en 21:00 uur bij ons binnen te lopen. Tijdens deze avond kunt u de
ontwerptekeningen inzien en vragen stellen aan onze medewerkers. Verder is er
gelegenheid om een reactieformulier in te vullen. Daarop kunt u aangeven wat uw
opmerkingen of ideeën zijn. Als het mogelijk is zullen we deze in het definitieve ontwerp
verwerken.
Overige informatie
Meer informatie over dit project kunt u vinden via onze website www.drimmelen.nl. Op
deze website klikt u op “Projecten openbare ruimte”. Daaronder vindt u het Project
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Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat. Op deze projectpagina wordt kort na
de inloopavond ook de ontwerptekening geplaatst. Mocht u verhinderd zijn op 3 juli dan kunt
u tot 17 juli alsnog reageren. Op deze pagina vindt u dan ook het reactieformulier.
Daarnaast willen wij u nogmaals wijzen op het gebruik van de BouwApp. In deze BouwApp
plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van
Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet
installeren.
In de BouwApp vindt u ook het project Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat.
Wij plaatsen regelmatig berichten in de BouwApp over de voortgang. Dan leest u hoe het
met het project gaat.
Contact
Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer
C. van den Biggelaar, op het telefoonnummer vermeld boven aan de brief of via het e-mail
adres openbarewerken@drimmelen.nl

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

C.J.H. van den Biggelaar
Projectleider Civiele Techniek
Afdeling Openbare Werken
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