Aan de inwoners van de wijk De Elst
Hilvarenbeek
Hilvarenbeek, 20 februari 2009
Geachte bewoners,
Waarschijnlijk heeft U vernomen dat wij, politieke partij 6 Kernen Belang (6KB), een
initiatiefvoorstel bij de gemeenteraad hebben ingediend voor een voetgangers- fietsbrug over
de Roodloop. Een en ander is onlang gepubliceerd in het Brabants Dagblad.
De aanleiding daartoe komt voort uit de vurige wens van Hockeyclub Hilvarenbeek en
Tennisclub Yperlaer.Vooral voor jeugdige sportbeoefenaars wordt de rotonde en de oversteek
aan de Tilburgseweg als gevaarlijk ervaren. De ingang aan de achterzijde van de sportvelden
via het Bidonkpad wordt als “ sociaal onveilig “ gezien, met name als het donker is.
Een directe verbinding over de Roodloop neemt dit probleem weg.
In de gemeenteraad hebben inmiddels alle partijen positief gereageerd op ons initiatief.
Over de locatie bestaat echter nog enig verschil van mening.
Wij willen graag Uw mening over de gewenste locatie.
6KB heeft de alternatieven op een rijtje gezet.
Op de achterzijde treft U 4 mogelijke locaties aan ( A t/m D ). Iedere locatie heeft zijn
voor- en nadelen betreft
-- kosten,
-- directe toegang tot de sportvelden,
-- afsluitbaarheid van het hele sportcomplex,
-- sociale controle,
-- fietsverbinding naar Tilburgseweg etc.
6KB heeft haar voorkeur uitgesproken voor locatie C. Wij denken dat hierbij de kans voor
parkeeroverlast het kleinste is. Voor diegenen die per auto naar het sportgebeuren gaan biedt
het parkeren in de wijk geen voordeel tov. parkeren op de parkeerplaats bij de sportvelden.
Gezien ons motto “ goed luisteren, beter besluiten “ vragen wij Uw mening.
U kunt Uw voorkeur kenbaar maken door die te omcirkelen op het kaartje aan de achterzijde.
U kunt dit afgeven op het adres Elsakkerstraat 17 ( 5081 GL)
Of mailen aan info@6KB .nl
Wij hopen op een overweldigende reactie en verzoeken U die uiterlijk 4 maart aan ons
kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
Namens 6KB, Jeroen van Bremen en Theo van Stratum

