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Voorlopig ontwerp deelproject 1: Riekevoort/Mosselaar

Beste bewoner(s),
Zoals u weet maken de straten Riekevoort en Mosselaar onderdeel uit van het project “Rijen Noord
Oost duurzame herinrichting”. Deze straten vormen hiervan het eerste deelproject.
Voorlopig ontwerp
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het voorlopig ontwerp voor de Riekevoort en
Mosselaar. We hebben waar mogelijk rekening gehouden met de door u aangeleverde op- en
aanmerkingen en suggesties. Het college van B&W heeft in mei van dit jaar besloten om de Platanen,
tussen de rijbaan en de tuinen, te vervangen. Samen met de bewonerswerkgroep hebben we
verschillende schetsvarianten bekeken en aandachtspunten besproken. Dit heeft geresulteerd in een
voorlopig ontwerp waarbij gezocht is naar een zo optimaal mogelijke inrichting gelet op de aspecten
parkeren, groen, verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en riolering.
Op- en aanmerkingen
Het voorlopig ontwerp vindt u terug als bijlage bij deze brief. Mocht u op- en aanmerkingen door
willen geven, dat kan via de projectwebsite van het project Rijen Noord Oost:
www.leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost → Scrol tot onderaan de website, naar het tabblad ‘Fase 2
– ontwerpen’. Druk op de knop 'Feedback'. Nu kunt u met de cursor over de kaart gaan en ter plekke
uw opmerking op de tekening aangeven. Als u wil kan dit meerdere malen.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw aandachtspunten ook per mail doorgeven door een mail te
sturen naar: wernercoremans@abg.nl.
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Uitnodiging inloopavond
Op maandagavond 20 september organiseren we een inloopbijeenkomst bij u in de straat. Op deze
avond kunt u ons vragen stellen over het voorlopig ontwerp. Van 18:30 tot 19:45 uur staat
gereserveerd voor de Riekevoort en van 19:45 tot 21:00 uur voor de Mosselaar. We staan op het
groenveldje aan de oostzijde van de Riekevoort, grenzend aan de Mosselaar.
Vanwege het coronavirus vragen we u tijdens de avond de actuele RIVM richtlijnen in acht te nemen;
waaronder uiteraard het bewaren van 1,5 m. afstand tot elkaar. Mochten nieuwe ontwikkelingen
rondom het virus ervoor zorgen dat de bijeenkomst aangepast of geannuleerd moet worden dan hoort
u dat uiteraard tijdig van ons.
Vervolg
Met de opgehaalde op- en aanmerkingen gaan we vervolgens aan de slag; deze worden waar mogelijk
meegenomen in het definitieve ontwerp. Dit ontwerp, vergezeld van een raming en
ontwerponderbouwing, zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college van B&W. Nadat
het college een besluit genomen heeft zal de technische uitwerking, aanbesteding en tenslotte de
uitvoering opgestart worden.
Vragen?
Heeft u nog een vraag? Neem hiervoor contact op met projectleider Werner Coremans via
telefoonnummer 06-53400636 of mail naar wernercoremans@abg.nl.
We zien uw op- en aanmerkingen graag tegemoet en hopen u te zien tijdens de inloopbijeenkomst op
20 september!

Namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,

Hans Hartjes
Afdelingsmanager Openbare Ruimte

