
De afgelopen weken heeft u van 
dichtbij de heipalen de grond in zien, 
horen en voelen gaan.  Ongetwijfeld 
heeft dit voor overlast gezorgd en 
heeft u dit als vervelend ervaren. 
Graag willen we u bedanken voor uw 
begrip tijdens de werkzaamheden 
en hopen we het jaar samen met u 
goed af te sluiten. 
 
We nodigen u daarom uit om met 
de kinderen uit de buurt de kerst-
boom in het midden van het plein te 
ontsteken. In de koek-en-zopietent 

voor de Phoenixflat, gerund door 
tankstationshop Brasto, kunnen we 
napraten. Er is chocolade melk met 
kerstkransjes. 

De bouwplaats is extra verlicht. De 
aannemer geeft u graag een sfeer-
volle rondleiding rondom het plein 
om u te vertellen over de werkzaam-
heden die de komende tijd op stapel 
staan. Er is ook een rondleiding 
voor kinderen. Voor u en de kinderen 
ligt een verrassing klaar.  

Programma
16.00 uur: 
•  Ontvangst bij de koek-en-zopie-

tent voor de Phoenixflat

16.10 uur: 
•  Samen met kinderen ontsteken 

we de grote kerstboom

vanaf  16.15 uur: 
•  Gezellig napraten in de  

koek-en-zopietent
•  Rondleiding rondom de  

verlichte bouwplaats

EUROPAPLEIN

DECEMBER 2016

Kerstuitnodiging

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 



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

Rondleiding
KWS Infra geeft met ingang van  
januari 2017 1 keer in de maand 
een rondleiding rondom het bouw-
terrein op het Europaplein. Tijdens 
deze rondleiding ziet u niet alleen 
waar op dat moment aan gewerkt 
wordt, maar hoort u ook meer over 
de werkwijze, de planning en ande-
re ontwikkelingen. Ook kunt u vra-
gen stellen tijdens de rondleiding. 
Iedereen is van harte welkom. 
In de Nieuwsbrief van januari 2017 
leest u de planning van de rond-
leidingen en de wijze waarop u zich 
kunt aanmelden.

Vakantie
Nog één week  werken we aan de 
nieuwe rotonde op het Europaplein. 
Vanaf 26 december gaan de aan-
nemer en zijn medewerkers twee 
weken met vakantie en ligt het werk 
dus stil. Maandag 9 januari gaat de 
aannemer weer aan de slag. 

Vragen?
Voor meer informatie, vragen en  
opmerkingen kunt u terecht op  
onze website: www.vrij-baan.nl of 
op Twitter: @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/Leeuwarden-
VrijBaan.

Het inloopspreekuur 1 keer 
per 2 weken

Het inloopspreekuur op woensdag 
gaat de laatste 2 weken van 2016 
niet door. Daarnaast verandert  
de frequentie: vanaf januari is er  
1 maal per 2 weken spreekuur, te 
beginnen op  woensdag 11 januari 
2017 van 16.00-17.00 uur in het 
Eurohotel. De reden daarvoor is 
de geringe opkomst. Mocht de  
behoefte groter worden dan  
vindt het spreekuur weer elke 
woensdag plaats. 

We ontmoeten u graag op woensdag 21 december 
bij de koek-en-zopietent op het Europaplein.


