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Uit rioolinspecties blijkt dat de riolering in de Eksterstraat, Nachtegaalstraat en een gedeelte van
de Leeuwerikstraat niet naar behoren functioneert. Om dit te verhelpen gaat de gemeente groot
onderhoud in genoemde straten verrichten.
Voor het groot onderhoud van de Eksterstraat en omgeving wordt een inspraakprocedure
gevolgd volgens het inspraakprocedurebesluit 2017 van de gemeente Papendrecht. Dit besluit
gaat over de procedure:
hoe belanghebbenden bij de plannen van groot onderhoud aan wegen en riolering worden
betrokken;
hoe belanghebbenden kunnen reageren;
dat uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders het ontwerp definitief vaststelt.
Onderstaand is voor het groot onderhoud van de Eksterstraat en omgeving de inspraakprocedure
nader beschreven.
INSPRAAK
Voorafgaand aan de verdere uitwerking tot een aangepast definitief ontwerp worden
omwonenden en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het
schetsontwerp en daarop te reageren. Daartoe wordt het schetsontwerp ter inzage gelegd,
omwonenden krijgen een uitgebreide brief en er wordt een inloopavond gehouden.
Vanaf maandag 11 juni tot en met woensdag 27 juni kunt u kennisnemen van het schetsontwerp.
Alle documenten staan ook op www.papendrecht.nl en liggen op de leestafel in de hal van het
gemeentehuis aan Markt 22. U kunt de tekening met toelichting inzien tijdens openingstijden van
het gemeentehuis. Wilt u liever een mondelinge toelichting, maakt u dan een afspraak via
telefoonnummer 14 078.
Tot en met 27 juni is het mogelijk om schriftelijk uw inspraakreactie in te dienen op het
schetsontwerp. Gebruik hiervoor bij voorkeur het "reactieformulier inspraakprocedure", dat u kunt
vinden op de projectpagina. Het formulier is ook als bijlage bijgesloten bij de bewonersbrief.
U kunt uw inspraakreactie als bijlage mailen naar het algemene e-mailadres info@papendrecht.nl
onder vermelding van "groot onderhoud Eksterstraat e.o." of zenden aan:
Gemeente Papendrecht, afdeling Beheer en Uitvoering, t.a.v. de heer J.J. van den Steene,
postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
INLOOPAVOND
Dinsdag 19 juni wordt een inloopavond gehouden in het gemeentehuis aan Markt 22 in de pantry
op de eerste verdieping. De pantry is te bereiken via de trap vanuit de centrale hal.
Deze inloopavond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Bij een inloopavond kunt u zelf
kiezen op welk tijdstip u binnenloopt.
Tijdens deze inloopavond kunnen belanghebbenden in een informele sfeer uitleg vragen, reactie
geven en krijgen zij, indien mogelijk, direct een reactie van medewerkers van de gemeente.
Belanghebbenden worden op de inloopavond verzocht de vragen of reacties op daarvoor
bestemde reactieformulieren op te schrijven. De vragen en reacties worden dan in het
eindverslag van de inspraakprocedure opgenomen. Beantwoording vindt plaats via het verslag.

VERWERKING REACTIES EN TERUGKOPPELING
Na de inloopavond worden de eventuele reacties zoveel als mogelijk verwerkt tot een voorlopig
ontwerp. Na een mededeling op de pagina Gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad,
kunt u het resultaat gedurende twee weken inzien op het gemeentehuis en de website. Ook het
verslag wordt dan ter inzage gelegd. Op het eventueel aangepaste voorlopig ontwerp kunt u dan
tot twee weken na publicatie schriftelijk op de gewijzigde onderdelen reageren.
VASTSTELLING DEFINITIEF ONTWERP
Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp en de ambtelijke reactie daarop wordt
uiteindelijk één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt alle
reacties in overweging en stelt het eventueel aangepaste ontwerp definitief vast. Na een
mededeling op de pagina Gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad wordt het definitieve
ontwerp één week in het gemeentehuis ter inzage gelegd. De stukken worden ook weer op de
website geplaatst. Op het definitief ontwerp kan niet meer gereageerd worden. Met het dan door
het college vastgestelde ontwerp is de inspraak afgerond.

