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9 januari 2020
Uitnodiging inloopavond Parallelweg Wagenberg
2020000698/19zd07396
Secretariaat Openbare Werken
140162
Geachte heer, mevrouw,
Op 20 november 2019 hielden we een inloopavond over het ontwerp van de Parallelweg
tussen de Kerkstraat - Wagenstraat en Brouwerijstraat. Tijdens deze avond plaatste u in het
algemeen de volgende opmerkingen:
- Maak de inrichting van de hele Parallelweg hetzelfde.
- Maak er een fietsstraat van (twee-richtingen) met een goot in het midden.
- Parkeren langs en op de weg moet mogelijk blijven.
- Verhard de reststroken naast de weg.
- Aandacht voor de verlichting.
We maakten daarna voor het gedeelte tussen de Wagenstraat en de Brouwerijstraat een
definitief ontwerp. Voor het gedeelte tussen de Wagenstraat en de Kerkstraat maakten we
een voorlopig ontwerp.
De inrichting van dit gedeelte komt grotendeels overeen met de inrichting van het eerste
gedeelte. De opmerkingen en vragen van de inloopavond zijn daar zoveel mogelijk in
verwerkt. U vindt de ontwerpen op de website van de gemeente Drimmelen:
https://drimmelen.nl/onderhoud-parallelweg-wagenberg
Inloopavond
Graag wil ik het voorlopig ontwerp voor het gedeelte tussen de Wagenstraat en Kerkstraat
met u bespreken. Daarom nodig ik u uit voor een inloopavond op 23 januari 2020 in
(sport)café Driedorp, Kerkstraat 11a in Wagenberg. Op deze avond kunt u tussen 19.00 uur
en 21.00 uur binnenlopen, het plan bekijken en vragen stellen over het ontwerp.
Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar
via telefoonnummer 140162 of via e-mail wkapitein@drimmelen.nl
Met vriendelijke groet
Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen
De heer W. Kapitein,
Projectleider Parallelweg Wagenberg
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