Gemeente Súdwest-Fryslân, verkeershinder door aanbrengen
slijtlaag op diverse locaties, 16-05 t/m 19-05 2017
Vanaf dinsdag 16 mei tot en met vrijdag 19 mei 2017 is er sprake van ernstige verkeershinder
op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.
Om welke werkzaamheden gaat het?
Op de diverse locaties wordt een nieuwe slijtlaag aangebracht. Het overtollige split wordt uiterlijk
na drie dagen opgeveegd!
Locaties van de werkzaamheden (en geplande datum)
• Goeijengaemieden te Goënga vanaf de Koaijwei tot aan Gauw (16 mei)
• Rigedyk vanaf Oudega tot Lytshuzen (16 mei)
• Lytshuzen te Heeg vanaf de Rigedyk tot aan de Alde Skatting excl. Rotonde (17 mei)
• Osingahuizen te Heeg vanaf rotonde Alde Skatting tot aan Osingahuizen (17 mei)
• Hettingawei te Hommerts vanaf Osingahuizen tot aan Hommerts (17 mei)
• Osingahuizen (fietspad) te Heeg vanaf rotonde Alde Skatting tot aan Osingahuizen (18 mei)
• Hettingawei (fietspad) te Hommerts vanaf Osingahuizen tot aan Hommerts (18 mei)
• Oosterdijk (fietspad)te Hindelopen vanaf Suderseewei tot aan de Sudergoawei (18 mei)
• Heidenskipsterdyk te It Heidenskip vanaf de Heidenskipstervaart tot aan het kom bord
(19 mei)
• De Soal te Hemelum vanaf De Kei tot en met huisnr. 4 (19 mei)
• Lemmerweg (fietstunnel) te Sneek onder de N7 door (19 mei)
• Lorentzstraat (verlegd fietspad) te Sneek tussen huisnr. 11 en 15 (19 mei)
Zijn er verkeersmaatregelen?
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer moet rekening houden met een
wachttijd tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het gaat om kortdurende (ernstige)
verkeershinder op het moment dat de slijtlaag wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen
omleidingsroutes nodig.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De
overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
Heeft u vragen?
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen
Infra BV te Hasselt. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met
de uitvoerder van het werk dhr. Martin Boertien van Schagen Infra BV via het tel.nr. 06-53382302.
Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Patrick van Wijngaarden of met
dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.
Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op:
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering
Wilt u geen mail meer ontvangen van stremmingen in Súdwest-Fryslân, meld dit dan hier

