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Stremming 4, 5 en 11 juli

In het weekend van 4 en 5 juli en
op zondag 11 juli treffen we voorbereidingen voor de aanleg van
kabels en leidingen rond het
Europaplein. Hierdoor zijn per
weekend een aantal wegen van en
naar het Europaplein gestremd.
Op 4-5 juli zijn de Heliconweg en
Valeriusstraat in beide richtingen
gestremd van zaterdag 6.00 uur
tot zondag 16.00 uur (tijden onder
voorbehoud). Op 11 juli is de
Harlingerstraatweg in beide richtingen gestremd van zaterdag 6.00
uur tot 20.00 uur (tijden onder voorbehoud).

Om bij de leidingen te kunnen, leggen
we de wegen open en worden de
mantelbuizen geplaatst. Daarna
maken we de wegen meteen weer
dicht. Hiermee beperken we de
overlast. In deze weekenden leiden
we het verkeer om. Alle woningen en
bedrijven in de omgeving blijven tijdens deze stremmingen bereikbaar.
Wat gebeurt wanneer?
De komende maanden gaan we aan
de slag met de voorbereidingen
voor de reconstructie van het plein.
We hebben de onderstaande planning
voor ogen:

•N
 ajaar 2015: verleggen kabels
en leidingen
•N
 ajaar 2015: demontage van
het bovendeel fontein en aan
brengen zand op het midden
eiland
• F eb -mrt 2016: aanbesteding
werk
•M
 aart 2016-dec 2017:
aanleg rotonde en tunnels
Bij de aanleg houden we de volgende werkvolgorde aan:
- Reconstructie Harlingerstraatweg
west

- Aanleg nieuwe rotonde en
tunnels (9 maanden)
- Aansluiting Harlingerstraatweg
oost op rotonde
- Aansluiting Valeriusstraat
op rotonde
- Aansluiting Heliconweg
op rotonde
- Inrichting van de vier kwadranten
- Toegangsweg Schrijversbuurt
Deze werkvolgorde bespreken we
in maart 2016 met de aannemer
die het werk moet uitvoeren. De
aannemer kan een ander plan van
aanpak voorstellen dat voor minder
overlast zorgt. Bijvoorbeeld op het
gebied van bereikbaarheid en de
duur van de werkzaamheden. Dat
kan tot een andere volgorde van de
werkzaamheden leiden. Pas als het
plan van aanpak is goedgekeurd, zijn
de volgorde en planning definitief.
Meedenkers in gesprek
“We willen niet voor verrassingen
komen te staan”, die uitspraak

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.

deed één van de deelnemers van
een meedenk- en meedoegroep op
15 juni. Vertegenwoordigers van
wijkpanels, VvE’s, omwonenden en
medewerkers van de gemeente
Leeuwarden gaven aan welke informatiebehoefte zij hebben tijdens de
reconstructie van het Europaplein.
Ze willen vooral op de hoogte worden
gehouden van de bouwactiviteiten
die de komende maanden op en
rond het plein plaatsvinden. Daarnaast kunnen zij de leden en wijk
genoten informeren via hun websites, prikborden en nieuwsbrieven
zodat bewoners niet voor verrassingen
komen te staan.
Verder denken ze vooral mee met
de gemeente over het ‘hoe’ en ‘wat’
van de reconstructie van het plein
en niet over het ontwerp. Die fase
is voorbij. Wel zijn er mogelijkheden
om invloed te hebben op de groenvoorziening en bijvoorbeeld de
kunst die in de fietstunnels komt.
En dat gaat de meedenkgroep
zeker doen.

Projectleider Harrie Oppewal gaf
tijdens de bijeenkomst antwoord
op de vragen die nu leven. Verder
hebben de vertegenwoordigers een
planning op hoofdlijnen ontvangen.
Vragen?
Voor specifieke vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen
met de gemeentelijke toezichthouder
dhr. J. Kuipers op telefoonnummer
06 –50 46 7529 of 14 058.
We willen u zo goed mogelijk op de
hoogte houden van de voortgang
van het project Europaplein. Door
informatieavonden, de vernieuwde
website www.vrij-baan.nl en nieuwsbrieven. Deze kunt u ook per e-mail
ontvangen. Stuur een bericht naar
europaplein@vrij-baan.nl en u krijgt
de informatie de volgende keer per
email. Volg ons ook op Twitter
@vrij-baan en Facebook www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan.

ZO MAKEN WE FRYSLÂN BETER BEREIKBAAR

