
De fontein is weg. Bouwbedrijf de 
Vries heeft de demontage zorg
vuldig uitgevoerd. Alle bovenste 
delen van de fontein, dus ook de 
vogel, zijn opgeslagen. Wethouder 
Thea Koster hielp mee met het 
lichten van de vogel onder grote 
belangstelling van de pers. Ook  
bewoners van de flats rondom het 
plein hebben mee kunnen kijken 
met dit bijzondere moment. Inmid
dels draait de webcam ook. Zo kan 
iedereen de komende werkzaam
heden volgen via www.vrijbaan.nl/ 
project/europaplein

Aanbrengen zand
Aannemer KWS is begonnen met 
het aanbrengen van een laag zand 
van 2,5 meter op het middendeel 
van het plein. Vanaf 24 februari tot 
en met 4 maart rijden vrachtwagens 
vanaf de Harlingerstraatweg-west 
het plein op. De vrachtwagens rijden 
van 9 tot 16 uur. Verkeers regelaars 
zorgen voor een vlotte doorstroming 
van het verkeer. Op 11 maart is het 
werk klaar. Het zand moet ongeveer 
6 maanden blijven liggen op het 
middeneiland om te zorgen dat de 
grond genoeg inklinkt. 

Planning tot zomer
De reconstructie van het plein wordt 
vanaf half maart aanbesteed.  De 
gunning (opdrachtverlening) van het 
werk is naar verwachting eind juni.  
Waarschijnlijk heeft de Raad van 
State dan uitspraak  gedaan over 
een beroep tegen de reconstructie 
van het plein. De zitting wordt 
gehouden op 17 maart. Na de 
gunning gaat de aannemer aan de 
slag met de voorbereidingen. De 
volgorde van de werkzaamheden is 
als volgt:
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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.

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

-  Reconstructie Harlingerstraatweg- 
west 

- Toegangsweg Schrijversbuurt
-  Aanleg nieuwe rotonde en tunnels
-  Bestaande wegen aansluiten op 
de nieuwe rotonde

-  Inrichting van de vier kwadranten
Tijdens de werkzaamheden wordt 
ervoor gezorgd dat het verkeer op 
en rond het plein zoveel mogelijk 
gewoon kan doorrijden. Er wordt zo 
weinig mogelijk gestremd. Mocht 
dat toch nodig zijn, dan alleen in 
een paar weekenden.  De werk zaam-
heden duren tot eind 2017.

Uw huis bereikbaar tijdens
het werk
Tijdens het verleggen van de kabels 
en leidingen in de trottoirs en wegen 
heeft u het al gemerkt: we zorgen 
ervoor dat uw huis of bedrijf 
bereikbaar blijft. Met de fiets en te 
voet kunt u altijd bij uw pand komen. 
Parkeren is soms niet mogelijk voor 
de flats, maar wel in de zijstraten. 
De hulpdiensten kunnen overigens 
altijd dicht bij de woningen komen. 

Kijk overal ter wereld mee
De beelden van de webcam die  
op de Phoenixflat staat, zijn  

vanaf half februari te bekijken op 
www.vrij-baan.nl. Vanwege het storm - 
achtige weer lukte het niet om de 
webcam in januari draaiende te 
hebben. Het was niet veilig om 
medewerkers op het dak van de flat 
de laatste aansluitende werkzaam-
heden te laten doen.  
Gelukkig werkt de webcam nu en 
kunnen geïnteresseerden overal ter 
wereld de werkzaamheden volgen. 

Bijvoorbeeld bewoners van de flats 
die een deel van het jaar in het 
buitenland wonen en op deze 
manier zien wat er in ‘de voortuin’ 
gebeurt.

Hermesbrug gestremd
Van woensdag 24 februari tot en 
met vrijdag 4 maart 2016 zijn er 
onderhoudswerkzaamheden aan het 

brugdek van de Hermesbrug in de 
stadsring, bij het WTC Expo. 
Hiervoor is het nodig de brug op 20 
februari  en 6 maart te stremmen. 
Gemotoriseerd verkeer moet gedu-
rende de hele periode rekening 
houden met hinder. (Brom)fietsers 
worden indien nodig omgeleid via 
de rotonde Tesselschadestraat of 
rotonde Snekertrekweg.

Valeriusstraat
Vanaf 15 maart starten de 
werkzaamheden aan de Valerius-
straat. Deze werkzaam heden lopen 
door tot dit najaar. De Valeriusstraat 
wordt niet gestremd voor doorgaand 
verkeer (alleen een keer een 
weekend) en  blijft bereikbaar voor 
omwonden. Meer informatie 
hierover staat  in de nieuwsbrief 
Valeriusstraat die begin maart 
verspreid wordt in de aangrenzende 
wijken. Ook wordt er binnenkort een 
inloopbijeenkomst georganiseerd. 

Vragen?
We willen u zo goed mogelijk op de 
hoogte houden van de voortgang 
van het project Europaplein. Door 
informatieavonden, www.vrij-baan.nl 
en nieuwsbrieven. Deze kunt u ook 
per e-mail ontvangen. Stuur een 
mail aan europaplein@vrij-baan.nl 
en u krijgt de informatie de volgende 
keer per e-mail. Volg ons ook op 
twitter @vrij-baan en facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden-
VrijBaan.
Toezichthouder Jaap Kuipers kunt u 
bellen op 06 - 50467529 met vragen 
over de huidige werkzaam heden.
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