Aan de bewoners van dit pand

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Geachte mevrouw, heer,

3360 AA Sliedrecht

De PC Hooftlaan krijgt een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere een
regenwaterriool aanleggen en de bestrating vervangen. Dit biedt kansen om meteen
de inrichting van de straat aan te pakken. Wat kan anders of beter? Als bewoner
weet u dat het beste. Daarom stellen we u graag een paar vragen.

Telefoon 14 0184

Ontwerp
Op het kaartje bij deze brief ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om
het gebied dat groen gearceerd is. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken.
Hierbij vragen we uw hulp. We horen graag wat er speelt in de buurt.
Welke aanpassingen zou u graag zien? Of wat moet juist blijven? Denk aan verkeer
en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting.
U kunt dit aangeven op de bijgaande vragenlijst of via de digitale enquête op onze
website www.sliedrecht.nl/pchooftlaan.
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Proces en planning
Waar het kan, nemen we uw ideeën mee in het ontwerp. Na de zomer verwachten
we het eerste ontwerp klaar te hebben. Dat laten we u natuurlijk graag zien. Hoe we Ons kenmerk
70870030
dat doen, hoort u tegen die tijd. U kunt dan ook weer reageren. Pas daarna stellen
we een definitief ontwerp vast. En waarschijnlijk kan dan medio 2021 de eerste schop
de grond in!
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Herinrichting PC Hooftlaan

Herinrichting PC Hooftlaan - vragenlijst

1. Hoe ervaart u uw woonomgeving?

2. Welke aanpassing/verbeteringen zou u graag in uw straat zien?

3. Wat wilt u graag behouden in uw woonomgeving?

De antwoorden op de vragen kunt u mailen naar projectenplan@sliedrecht.nl. Of stuur
de ingevulde vragenlijst op in de bijgevoegde antwoordenvelop. We ontvangen uw input
graag uiterlijk tot 14 augustus 2020.

