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In december hebben wij een inloopavond gehad. U heeft toen het voorlopig ontwerp kunnen zien.
Daarnaast was er ruimte om vragen te stellen. Via een formulier was het mogelijk om reactie te geven
op het ontwerp. In deze brief leest u wat de stand van zaken is van de herinrichting van de Tuinstraat
en een deel van de Parkstraat.
Reactienota staat op onze website
Uw opmerkingen staan in een reactienota. Deze staat op de website met onze reactie erbij. Het
voorlopig ontwerp is aangepast op basis van uw reacties. Dit definitief ontwerp staat ook op onze
website.
We gaan eerst geld vragen
De plannen zijn dus klaar. Doordat ons beleid is veranderd, moeten wij eerst geld gaan vragen voor
dit plan bij de raad. Dit staat gepland voor 5 september. Dit is zo laat omdat we te maken hebben met
de vakantie.
U krijgt nog een brief
Pas als de raad geld beschikbaar stelt voor dit plan, kunnen we de uitvoering opstarten. U krijgt een
brief voordat we beginnen met de werkzaamheden in uw straat. In deze brief staat een planning,
contactpersoon en aanvullende informatie.
Heeft u nu al vragen?
Alle informatie vindt u op www.westmaasenwaal.nl/parkstraat-tuinstraat. Vindt u hier het antwoord op
uw vraag niet? Neem dan contact op met Johan van Rhijn via T 06 5312 2993 of
jvrhijn@westmaasenwaal.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

H.H. (Henk) Speelman
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