
Weer zandbergen op  
het Europaplein
Aannemer KWS brengt grond (voor-
belasting) aan op de vier punten 
(van het middenterrein) waar de  
turborotonde gaat aansluiten op de 
Heliconweg, Valeriusstraat en oost- 
en westzijde van Harlingerstraat-
weg. Het verkeer zal hier geen hin-
der van ondervinden en blijft in de 
huidige ‘sterrotonde’ om de werk-
zaamheden heen rijden. De grond 
blijft circa 3 maanden liggen en 
zorgt ervoor dat de bodem inklinkt 
tot stevige ondergrond voor de aan-
sluiting.

Aanleg bouwkuipen in detail 
De bouwputten voor de 3 fietstunnels 
zijn zo goed als uitgegraven. Aan-
nemer KWS legt - voordat de bouw 

van de tunnels begint - riolering aan 
onder de vloer van de fietstunnels, 
brengt drainagezand aan en stort 
de betonnen werkvloer. Dan volgt 
het paalkoppen van heipalen en het 
uithakken van de wapening. Vervol-
gens maakt KWS bekistingsmallen 
voor de definitieve vloeren en brengt  
wapeningsijzer aan. Daarna kan het 
beton worden gestort. De bouw van 
de fietstunnels duurt circa zes 
maanden. 

Toegang Schrijversbuurt
Door het slechte weer van de afge-
lopen tijd is de bestrating nog niet 
aangebracht van de toegangsweg 
naar de Schrijversbuurt vanaf de 
Heliconweg. De stenen staan er al 
wel. De bestrating wordt vanaf de 
week van 10 april aangebracht. Als 

het straatwerk klaar is, pakt de aan-
nemer de hekken aan en zorgt voor 
beplanting. 

Girlsday op het Europaplein
Donderdag 13 april bezoeken 29 
meisjes van Piter Jelles De Dyk uit 
Leeuwarden het Europaplein. De 
meisjes doen mee aan workshops 
die speciaal voor hen zijn georgani-
seerd: bouw een bijenhotel en zoek 
de schat met landmeten en ze leren 
de vrouwelijke medewerkers kennen 
van Leeuwarden Vrij-Baan, Gemeente 
Leeuwarden en KWS Infra. De  
workshops vinden plaats voor de  
Phoenixflat, de Fonteinflat en  
de Baenseinflat. Girlsday op het  
Europaplein laat meisjes de onont-
dekte wereld van onder andere de 
wegenbouw van dichtbij beleven! 
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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

Door onze deuren open te zetten, 
hopen we de blik van deze meisjes 
op technische beroepen te verbre-
den en hun loopbaankeuzes te be-
invloeden. Meer over Girlsday leest 
u op www.vhto.nl. 

Communicatie Europaplein
De bouw van het nieuwe Europa-
plein gebeurt midden in de bewoon-
de wereld. Het betekent dat we 
overlast voor de omgeving niet  
volledig kunnen voorkomen, hoe 
vervelend dat ook is. We vinden het 
daarom erg belangrijk u op de hoogte 
te houden van de werkzaamheden. 
Dat doen we open en transparant.  
Zo weet u wat er gaat gebeuren en 
wat dat voor u betekent. Daarnaast 
kent u het gebied al langer en kunt 
u ons tijdig tips geven als u iets on-
regelmatigs signaleert. Dat horen 
we graag van u. 

Leeuwarden Vrij-Baan heeft een 
aantal middelen om mee te commu-
niceren, zie hieronder. Deze middelen 
zetten we in om u te informeren en 
van u  signalen te krijgen waarmee 
we rekening kunnen houden. 

Mondeling:
•  De 3-maandelijkse klankbord-

groep: vertegenwoordigers van 
de wijken en flats spreken met  
de aannemer als uitvoerder en 
Leeuwarden Vrij-Baan als op-
drachtgever over de voortgang en 
de gemaakte afspraken. 

•  Periodieke informatiebijeenkom-
sten: bewoners van de flats en 

wijken spreken met de aannemer 
en Leeuwarden Vrij-Baan over het 
verloop van de werkzaamheden 
en de te verwachten gevolgen.

•  Maandelijkse rondleidingen: be-
woners van de flats en de wijken 
spreken met de aannemer en de 
omgevingsmanager.

Schriftelijk:
•  Maandelijkse Nieuwsbrief: informa-

tie voor alle bewoners van de flats 
en wijken over nieuws en de voort-
gang van de werkzaamheden.

•  Facebook en Twitter: frequent kort 
nieuws over de werkzaamheden; 
mogelijkheid om vragen te stellen, 
signalen aan te geven.

•  Website: 7 dagen per week be-
reikbaar voor informatie en vragen

•  Bewonersbrief KWS: direct aan-
wonenden krijgen informatie over 
werkzaamheden die gevolgen 
voor hen hebben.

Harold Rakers, 
omgevingsmanager
Hebt u vragen, klachten of tips? 
Belt u dan met Harold Rakers. Hij is 
omgevingsmanager van Leeuwarden 
Vrij-Baan/Europaplein en aanspreek - 
punt voor omwonenden, bedrijven 
en belanghebbenden die op welke 
wijze dan ook te maken hebben met 
de werkzaamheden. Hij is de schakel 
tussen de omwonenden, Leeuwarden 
Vrij-Baan en de aannemer. Hij voor-
komt klachten, signaleert knelpunten 
en lost ze op. Hij zorgt ervoor dat 
het goed reilt en zeilt op en om het 
plein: de afzettingen blijven netjes, 
de omleidingsroutes zijn tiptop, er 
is geen hinder en overlast, enz.  
Harold handelt - voor zover mogelijk 

- ook de klachten af. Hij lost deze 
zelf op, komt langs, geeft telefo-
nisch antwoord of zet de vraag door. 
Signaleert u knelpunten? Geef het 
door aan Harold.

Harold is bereikbaar op telefoon-
nummer (058) 233 8656 tussen 
07.30 - 18.00 uur. Bij calamiteiten 
is na 18.00 uur de storingsdienst 
van de gemeente bereikbaar op 
14058.

Rondleidingen Europaplein
19 april: start om 15.00 uur voor 
de Phoenixflat. U hoeft zich vooraf 
niet op te geven. De rondleiding 
vervangt het inloopspreekuur.
20 mei: start om 15.00 uur. Dit is 
een bijzondere rondleiding op de 
Dag van de Bouw. Meer informatie 
over de Dag van de Bouw leest u in 
de volgende Nieuwsbrief.

Meer weten?
U kunt de voortgang van het  
project volgen op twitter @vrij-baan 
en facebook: www.facebook.com/
LeeuwardenVrijBaan 


