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Gemeente Súdwest-Fryslân, verkeershinder door aanbrengen 
verduurzamingsmiddel op diverse locaties, 13-06 t/m 15-06 2017 
 
Vanaf dinsdag 13 juni tot en met donderdag 15 juni 2017 is er sprake van ernstige 
verkeershinder op diverse locaties in gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer. 
 
Om welke werkzaamheden gaat het? 
Op diverse locaties wordt een verduurzamingsmiddel op het asfalt aangebracht. Na dat het 
verduurzamingsmiddel is aangebracht moet het ongeveer twee uren intrekken voordat er weer 
overheen gereden kan worden! 
 
Locaties van de werkzaamheden (en geplande datum) 

• Ringweg Oost te Sneek vanaf de rotonde Leeuwarderweg tot aan de rotonde Groenedijk 
GEHEEL AFGESLOTEN (13 juni van ca. 07.30 uur tot 14.00 uur) 

• Ringweg Oost te Sneek vanaf de rotonde Groenedijk richting aquaduct Houkesloot HALVE 
RIJBAAN AFGESLOTEN (13 juni ca. 14.00 uur tot 16.30 uur)  

• Easthimmerwei te Witmarsum het gedeelte bij Witmarsum vanaf de Arumerweg tot en met 
de achteringang Menno Simonsstraat 17, tussen de bomen HALVE RIJBAAN AFGESLOTEN  (14 
juni ca. 07.30 uur tot  11.30 uur)  

• Tingietersstraat te Sneek vanaf de Klompenmakersstraat tot aan de Smidsstraat GEHEEL 
AFGESLOTEN  (14 juni ca.  11.30 uur tot 15.00 uur)  

• Tingietersstraat te Sneek vanaf de Smidsstraat tot aan de Steenhouwersstraat GEHEEL 
AFGESLOTEN  (14 juni ca. 15.00uur tot 16.30 uur)  

• Heidenskipsterdyk te It Heidenskip vanaf de komgrens noordzijde tot en met huisnummer 27 
HALVE RIJBAAN AFGESLOTEN  (15 juni ca. 07.30 uur tot 16.00 uur) 

 
Zijn er verkeersmaatregelen? 
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Daar waar nodig is worden verkeersregelaars ingezet 
en/of wordt er met gele borden een omleidingsroute aangegeven.  
 
LET OP! De werkzaamheden zijn (zeer) 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 Van den 
Broek te Heteren. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. André Noij van Van den Broek via het tel.nr. 06-
44843899. 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 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ate Dijkstra 

Medewerker Techniek team Openbare Werken 

Stadslaan 75 

8651AC IJlst 

Gemeenteloket 14 0515 

a.dijkstra@sudwestfryslan.nl  

 



  

  
Centraal Postadres 
Postbus 10.000, 8600 HA Sneek 
Gemeenteloket 14 0515 

Loket Bolsward 
Kerkstraat 1 

Telefonisch bereikbaar van 
ma-vrij van 9.00 - 16.00 uur 

Loket Sneek 
Marktstraat 15 

  

info@sudwestfryslan.nl 
www.sudwestfryslan.nl 
@SWFryslan 

 

 

 


