
Maandagavond 26 september van 
17.30 tot en met 19.00 uur vindt 
de informatiebijeenkomst Weste-
lijke invalsweg plaats. U bent van 
harte uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij deze informatieavond aan de 
Marshallweg 9 (MindUp gebouw) 
in Leeuwarden.  
Projectleider Rohan Ketzer van de 
gemeente Leeuwarden opent de 
avond met een korte inleiding over 
het project. Daarop aansluitend 
geeft de aannemer een presentatie 
over de planning van de werkzaam-
heden. Na de informatie van de 
aannemer is er ruimte voor het stel-
len van vragen. Aan de hand van  
de ontwerptekeningen, die in de 
ruimte zijn opgehangen krijgt u een 
beeld van de herinrichting Westelijke 
invalsweg. Wij gaan graag met u in 

gesprek om te horen wat er speelt 
in de omgeving. Uw kritische blik en 
betrokkenheid zorgen ervoor dat 
we gezamenlijk de werkzaamheden 
zo soepel mogelijk kunnen laten 
verlopen. 
Kunt u niet aanwezig zijn op de in-
formatiebijeenkomst? In de volgen-
de nieuwsbrief komt een samenvat-
ting van de bijeenkomst met een 
planning van de werkzaamheden 
aan de Marshallweg en ook de 
stand van zaken met betrekking tot 
de werkzaamheden Snekertrekweg. 

Korte update Snekertrekweg
Sinds woensdagochtend 7 september 
zijn de bedrijven en winkels Sneker-
trekweg in beide richtingen weer  
bereikbaar. Dit betekent dat het 
verkeer vanaf de Oude Veemarkt 

richting het winkelcentrum kan, 
maar ook vanaf de Zuidersingel. Ter 
plaatste staan gele borden die de 
routing voor het verkeer aangeven.

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Westelijke invalsweg. Door een 
nieuwsbrief, informatieavonden, 
www.vrij-baan.nl, Twitter @vrijbaan 
en Facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan. Kijk ook op de 
website voor een impressie van de 
eindsituatie. Wilt u de nieuwsbrief 
de volgende keer digitaal ontvangen 
of heeft u vragen? Stuur dan een 
e-mail naar:
westelijkeinvalsweg@vrij-baan.nl.
Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de Omgevingsmanager 
F. Wijning via 058 233 8756. 
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Informatiebijeenkomst Westelijke invalsweg

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.
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