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Bewonersbrief Bosselerstraat - Munnekenplein

Beste bewoners,
Postadres
Postbus 290
5710 AG Someren
Bezoekadres
Wilhelminaplein 1

In maart van dit jaar hebben we u geïnformeerd over het feit dat we de
Bosselerstraat en een gedeelte van het Munnekenplein willen gaan opknappen. Uit
de weginspecties 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 te
pakken.
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Aanpassing ontwerp Bosselerstraat
Verschillende bewoners hebben gereageerd op het Voorlopig Ontwerp. Dank voor
jullie reactie! Naar aanleiding van de opmerkingen hebben we gekeken naar de
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bomen die bij u voor de deur staan. Voor deze bomen hebben we een onderzoek uit
laten voeren. Het blijkt dat deze bomen nog van een zeer goede kwaliteit zijn. De
bomen zullen dus niet gekapt worden. Wel hebben we naar aanleiding van de
klachten over de bomen nog eens goed naar de indeling van de weg gekeken.
Daaruit is het idee ontstaan om de parkeerstrook en de weg om te wisselen. Dat
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betekent dat de weg onder de bomen komt te liggen en de parkeerstrook voor
huisnummer 2 t/m 20 komt te liggen. Het ontwerp vindt u als bijlage bij deze brief.
Laat ons weten wat u vindt!
Er zijn verschillende mogelijkheden om te reageren op het ontwerp:

BIC-code
BNGHNL2G

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 vanaf 1 juni op
Leefjeomgeving.nl het (aangepaste)ontwerp bekijken, uw vraag stellen of een tip
meegeven.
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U kunt ook contact opnemen 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.
U kunt uw vragen en opmerkingen tot 15 juni bij ons kenbaar maken.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Someren,
namens dezen,
Senior projectleider Civiel

G. Zwama

2/2

