
Julianalaan van 6-20 juli gestremd voor vracht- en 
overig verkeer hoger dan 3,20m
In verband met werkzaamheden op de hoofdrijbaan van de 
Julianalaan is die gestremd voor vracht- en overig verkeer 
hoger dan 3,20m van maandag 6 juli 7.00 uur tot maandag 
20 juli 6.00 uur. Er is een omleiding via de Haak en de ring 
(zie kaart).
Personenauto’s met en zonder aanhanger (lager dan 
3,20m) rijden via de parallelweg. Fietsers mogen dan niet 
op de parallelweg en worden door de wijk omgeleid.Vracht-
verkeer met bestemming Nylân en Huizum-west rijdt via de 
rotonde bij de Van Loonstraat de wijk in. De verbinding  
tussen de beide wijken (Surinamestraat en Hobbemastraat) 
is open voor alle verkeer. Hulpdiensten kunnen vanzelf-
sprekend altijd ter plaatse komen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de projectbegeleider Björn 
van Straaten, via (058) 750 55 24.

Heliconweg en Valeriusstraat 4 en 5 juli 
gestremd voor auto’s en fietsers
In verband met werkzaamheden aan het Europa plein zijn 
de Heliconweg en de Valeriusstraat van zaterdag 4 juli 
2015 (6.00 uur) tot en met zondag 5 juli 2015 (ca.16.00 
uur) gestremd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voe-
ren is het noodzakelijk de hele rijbaan af te sluiten voor 
auto- en fietsverkeer. De omleidingsroutes staan met  
borden aangegeven. Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Jaap Kuipers, via 06 50 46 75 29. 

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.

Omleidingen Julianalaan, Heliconweg en ValeriusstraatTesselschadestraat
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Periode omleidingen:

maandag 6 juli 7:00 tot ma. 20 juli 6:00 

2= stremming

= omleiding

Leeuwarden

Kijk voor alle stremmingen op www.vrij-baan.nl en www.leeuwarden.nl 


