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Maandag 14 maart is de aannemer 
A. Faber begonnen met de werk-
zaamheden, maar tijdens het start-
moment een dag later werd er 
gezamenlijk even bij stil gestaan. 
Na een korte speech van wethouder 
Koster hebben de leerlingen van 
groep 5 samen met de wethouder 
tulpen uitgedeeld aan fietsers/
voorbijgangers, bedrijven en om-
wonen den.  De leerlingen van de 
Albertine Agnesschool bezorgden 

na het startmoment nog bij ver-
schillende woningen een bosje 
tulpen om de lente in te luiden. 

Planning werkzaamheden 
Op 14 maart is de aannemer 
gestart met de werkzaamheden bij 
het Beethovenplantsoen zowel aan 
de noord als zuidkant worden de 
wegen en parkeervakken anders 
ingericht. Deze werkzaamheden 
verlopen goed en zijn eind maart 

afgerond. Ook is Faber begonnen 
met de werkzaamheden aan de  
parallelweg tussen de Sem Dresden
straat en de Richard Holstraat. 
Tijdens de werkzaam heden kwam 
de aannemer een oud betonriool 
tegen waarvan de functie onbekend 
is. Na overleg is er besloten deze te 
gaan vervangen door een nieuwe 
rioolbuis (pvc). Op deze buis worden 
dan ook gelijk de nieuwe kolken 
aangesloten. Mede hierdoor en door 

Wethouder Thea Koster heeft dinsdag 15 maart samen met de leerlingen van de Albertine Agnesschool bloemen  

uitgedeeld voor de start van de werkzaamheden op de Valeriusstraat.



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.

andere oude kabels in de grond die 
niet op de tekening stonden moet 
de aannemer wat extra werkzaam
heden uitvoeren. Voorals nog betekent 
dit geen vertraging van het werk. 
Mocht dit wel zo zijn dan informeren 
wij u vroegtijdig. 

Vanaf 29 maart zijn de werk
zaamheden ook begonnen aan de 
parallelweg tussen het Europaplein 
en het Beethovenplantsoen. Hier 
gaat het om dezelfde werkzaam
heden als bij de parallelweg aan de 
andere kant worden verricht. Waar 
gewerkt wordt ontstaat overlast, 
maar tijdens de werkzaamheden 
doen we er alles aan om deze over
last zoveel mogelijk te beperken.

Hergebruik
De straatstenen en de grond wat 
o.a. uit de straten bij het Beet
hovenplantsoen worden gehaald, 
worden opgeslagen en hergebruikt 

binnen andere projecten van 
Leeuwarden VrijBaan. Zo gaan we 
duurzaam met onze omgeving 
materialen en grondstoffen om. 

Parkeren
Op het moment dat er gewerkt 
wordt aan de parallelwegen, kan er 
te weinig parkeerruimte voor uw 
woning zijn. U kunt dan parkeren op 
andere delen van de parallelweg 
waar niet gewerkt wordt, of op de 
extra gecreëerde parkeergelegen
heden. Zo kan er geparkeerd 
worden rond de voormalig garage 
De Zeeuw (Richard Holstraat), op 
de extra aangelegde parkeer
plaatsen in de Wagnerstraat of op 
de extra aangelegde parkeer
plaatsen bij kaatsvereniging LKC 
Sonnenborgh. 

Even voorstellen! 
Tijdens de werkzaamheden lopen er 
van zowel de aannemer als van de 

gemeente Leeuwarden toezicht
houders rond waaraan u uw vragen 
kunt stellen. Twijfel niet om via 
onderstaande gegevens contact op 
te nemen! Uiteraard kunt u ook 
iedere woensdag van 15.30 tot 
16.30 uur in de bouwkeet van 
Faber, tussen de twee kiosken op 
het Beethovenplantsoen terecht.

Op de hoogte blijven
Wij willen u graag zo goed mogelijk 
informeren over de plannen voor de 
Valeriusstraat. Door een nieuwsbrief, 
informatieavonden, www.vrijbaan.nl, 
Twitter @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden
Vrij Baan. Wilt u de nieuwsbrief de 
volgende keer digitaal ontvangen  
of heeft u vragen? Stuur dan een 
email aan valeriusstraat@vrijbaan.nl. 
Tijdens de werkzaamheden is Heine 
Koopmans toezichthouder en contact  
persoon. Hij is telefonisch bereik
baar via: 06 537 63 782
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