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Inhoud van de avond

• Terugblik op werkzaamheden

• Wijzigingen in het project 

• Vooruitblik op werkzaamheden

– Gerben Vossebelt

– Wieger Feddema

• Mogelijkheid tot vragen stellen



Vragen en meldingen

• Elke 2 weken inloopmiddag bij It Holt, 
eerstvolgende 21 september 14.30-16.30

• Urgente vragen en meldingen via:

– infopbl@fryslan.frl

– 058-2844040

– Afhandeling binnen 48 uur



Terugblik op werkzaamheden



Terugblik op werkzaamheden



Terugblik op werkzaamheden



Terugblik op werkzaamheden



Sportvelden



Timelapse



Wijzigingen in het project

• Spooronderdoorgang

• Inbreng inloopmiddagen 

(parkzone / optimalisatie bypass)



Spooronderdoorgang

Station Deinum

Spooronderdoorgang
Deinumer Feart
(sloepenroute)

Bestaande spoorlijn



• Inrichting It Holt eind 2015 afgerond

• Kappen van de bomen voor het broedseizoen

• Sloop van de Westergoabrêge afgerond

• Grondwerk sportvelden en watergangen aangepast

• Oude N31 tot Van Harinxmakanaal opgebroken

Waar staan we nu



September 2016
• Voorbereidende werkzaamheden 

fietstunnel Pypsterbuorren

• Aanleggen Spoorstrjitte

• Sloop viaduct De Twilling

(weekend van 23-25 september)

• Inrichting Sportcomplex

• Aanleggen fietsbrug Sportcomplex



Oktober – April
• Kunstgrasvelden bespeelbaar

(natuurgrasvelden zijn ingezaaid)

• Aanleggen Spooronderdoorgang

• Asfalteren toegangsweg station

• Inrichten toekomstige woonvelden

• 2 weekend afsluitingen voor 

aanleg fietstunnel

• Haven Deinum / Boksumer Soal



• Speelklaar kunstgrasvelden eind september 2016

• Sloop De Twilling in weekend afsluiting Hegedyk 24/25 sept.

• 2 weekend afsluitingen HAW in nov. voor aanleg fietstunnel

• Bouw spooronderdoorgang Hegedyk vanaf okt. 2016

• Inrichten woonvelden en haven Deinum april 2017

Samenvattend



Parkzone



Overdracht grond Parkzone

• Positief besluit B&W

• Overdracht € 1,-

• Kosten overdracht voor gemeente

• Grond inclusief aangrenzend talud

• Geen bouwwerken (steigers) of bomen in talud

• Voorwaarde collectieve verkoop

• Aanbieding eind september



Woonvelden



• Op 22 september vaststelling exploitatieplan door 

gemeenteraad (inclusief bouwterreinprijzen)

• Vaststelling spelregels uitgifte bouwterreinen

• Begin oktober informeren belangstellenden over 

uitgifte (informatie avond)

• November start uitgifte 

• Belangstellenden aanmelden bij 

g.rouwenhorst@menameradiel.nl

Woonvelden



Sportgebouw

• Overeenkomst met Dijkstra 

Draisma

• Start bouw 1 januari 2017 –

gereed 1 juli 2017

• Bespeling kunstgrasveld per 

1 oktober a.s.

• Units als tijdelijk onderkomen



Programma 2017

• Herstraten Mennerdahôf

en Pypsterhôf

• Aanleg schoonwaterriool 

Mennerdahôf

• Vervangen vuilwaterriool 

Pypsterhôf

• Reconstructie 

Spoorstrjitte (gedeelte 

binnen bebouwde kom

grens St. Janwei)



Fietsbrug VHK Ritsumasyl

• Voorontwerp bestemmingsplan brug per 3 oktober ter 

inzage

• www.menameradiel.nl bestemmingsplannen

bestemmingsplannen in procedure



Vragen?


