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De Bosselerstraat en een deel van het Munnekenplein kunnen een opknapbeurt
gebruiken. Uit weginspecties van de laatste jaren blijkt dat de bestrating toe is aan
vervanging. Dit zien wij als een mooie mogelijkheid om gelijk het groen en de
regenwaterafvoer in uw straat aan pakken. Op de achterzijde van deze brief vindt u
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een kaart van het projectgebied.
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De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de eerste
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voorbereidingen. De gemeente Someren heeft samen met ingenieursbureau Ligarus
het Voorlopig Ontwerp van uw straat gemaakt. In deze brief leest u: wat we gaan
doen, wat dit voor u betekent en hoe u kunt reageren op het ontwerp.
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Wat gaan we doen?
Bestrating
De huidige bestrating is aan het einde van zijn levensduur en gaan we vervangen.
Om de verkeersveiligheid in de straat te verhogen, willen we twee verkeersdrempels

Website
www.someren.nl
IBAN rek.nr.
NL56BNGH028.50.07.947

aanleggen. Eén op de kruising met de Hoogerstraat en een op de kruising met de
Munnekenstraat. De parkeerplaats op de hoek met de Zuiderstraat willen we zo
aanpassen dat het duidelijker wordt waar je wél en niet kan parkeren. In de
Bosselerstraat, tegenover de parkeerplaats, willen we de stoep vervangen door drie
parkeerplaatsen. Dit is mogelijk, omdat er aan beide kanten van de straat een stoep
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blijft liggen. Dit houdt wel in dat er een boom gekapt moet worden. Hierover gaan
we graag met u in overleg.
Groen
Waar nodig pakken we ook het groen aan. Het grasveld aan het Munnekenplein
gaan we verlagen. Dan kan er meer regenwater via het gras de bodem in zakken.
De parkeerplaats op de hoek met de Zuiderstraat willen we voorzien van meer
groen.
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Afkoppelen regenwater
Het klimaat verandert. Hevige regenperiodes en droogteperiodes wisselen elkaar af.
Bij hevige regenbuien ontstaat er in Someren op meerdere plekken wateroverlast.
Door het regenwater af te koppelen van de riolering sla je twee vliegen in één klap.
Het riool wordt niet meer overbelast en het regenwater wordt opgevangen waardoor
de grond minder droog is. Wanneer u afkoppelt is dat dus goed voor uw eigen
omgeving én voor Someren. Op Leefjeomgeving.nl/Bosselerstraat vindt u praktische
informatie en handige tips over de mogelijkheden om uw woning af te koppelen.
Daarnaast kunt u een vrijblijvend adviesgesprek met afkoppelcoach Falco
aanvragen. Hij neemt graag de mogelijkheden bij u thuis met u door.
Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden starten naar verwachting in september van dit jaar. In deze
fase zijn wij bezig met de voorbereidingen hierop. Wij vinden het belangrijk om u op
tijd te betrekken bij dat wat er in uw straat gaat gebeuren. Wij horen dan ook graag
wat u van het ontwerp vindt, welke tips u voor ons heeft en of u nog vragen heeft.
Laat ons weten wat u vindt!
Er zijn verschillende mogelijkheden om te reageren op het ontwerp:
Leefjeomgeving.nl/bosselerstraat
Voor dit project is een speciale website. Hierop vindt u alle informatie over dit
project. U leest hier wat we gaan doen, hoe we aan de slag gaan, de voorlopige
planning en informatie over het afkoppelen. Ook kunt u op Leefjeomgeving.nl het
ontwerp bekijken, uw vraag stellen of een tip meegeven en uzelf aanmelden voor de
digitale bewonersavond.
Digitale bewonersavond
Op 29 maart 2022 om 19.30 uur vindt er een digitale bewonersavond plaats via
het programma 'Teams'. Deze avond vindt dus digitaal plaats. Tijdens deze
bijeenkomst leggen wij uit hoe het Voorlopig Ontwerp is opgesteld en welke keuzes
we daarbij maken. Tijdens de bewonersavond is er ruimte voor het geven van tips
en het stellen van vragen over het ontwerp. Wij verzamelen deze tijdens de
bijeenkomst. Later plaatsen wij de vragen voorzien van antwoord op
Leefjeomgeving.nl. Aanmelden voor de bewonersavond kan via:
Leefjeomgeving.nl/bosselerstraat.
Bent u niet in de gelegenheid om gebruik te maken van internet, maar wilt u wel
graag het ontwerp inzien en uw reactie achterlaten? Neem dan contact op met onze
omgevingsmanager Nathalie Verbraak via 06-3800 3722.
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Planning
Hieronder ziet u een algemene planning voor dit project.
•

29 maart 2022 om 19.30 uur Bewonersavond

•

April 2022| Document met vragen en antwoorden uit bewonersavond
online op Leefjeomgeving.nl

•

Mei 2022| Voorlopig Ontwerp aanpassen naar Definitief Ontwerp

•

Mei 2022| Definitief Ontwerp online op Leefjeomgeving.nl

•

Mei/Juni 2022| Uitwerken bestek en tekening naar Uitvoerings Ontwerp)

•

Juni/Juli 2022| Aanbesteding

•

September/Oktober 2022| Start werkzaamheden

Het projectgebied:
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Hebt u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met onze
omgevingsmanager Nathalie Verbraak via 06-3800 3722. Of neem contact op met
ons Klant Contact Centrum, telefoonnummer 0493-494888. Met het zaaknummer
0847200266053 bij de hand kunnen wij u beter van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

G. Zwama
Projectleider Afdeling Beheer en Uitvoering
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