Vervanging riolering
Meersweg

Stand van zaken
In 2018 vervangt de gemeente Leeuwarden de riolering in de Meersweg omdat deze
verouderd en in slechte staat is. Momenteel worden al kabels en leidingen vervangen.
Ook is uw woning inmiddels bouwkundig opgenomen om de huidige situatie vast
te leggen. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de aanstaande
werkzaamheden.

In fases
Omdat de gemeente de Meersweg niet wil
opbreken tijdens het watersportseizoen
verdelen we het werk in twee fases. We
beginnen eind februari/begin maart 2018
aan de zuidkant (vanaf kapsalon Studio
S) en werken tot medio april door richting
noorden. Vanaf oktober wordt daarna
het tweede deel aangepakt. U krijgt tijdig
bericht van de aannemer wanneer uw deel
van de straat aan de beurt is.

De werkzaamheden
De Meersweg krijgt geen wezenlijk ander
uiterlijk door de werkzaamheden. Er komt
nieuwe bestrating in de rijweg en nieuwe
tegels in het voetpad. Ook vervangen we

Vragen?
Bij vragen hebben kunt u contact opnemen
met Martijn Roodhof van de gemeente
Leeuwarden via telefoonnummer 14 058 of
per mail: martijn.roodhof@leeuwarden.nl.

de straatverlichting. De paaltjes in de stoep
komen niet terug. In het meest zuidelijke
deel van de straat staan een aantal extra
parkeerplaatsen ingepland.

Uitnodiging
Om de plannen voor het komend jaar in

Grondwaterpeil

de Meersweg toe te lichten en vragen

De gemeente heeft samen met
ingenieursbureau Tauw zorgvuldig studie
gemaakt van het grondwaterpeil. Voor
het verwijderen van de oude riolering en
leggen van nieuwe, is het nodig om het
grondwater tijdelijk te verlagen. Anderzijds
moet het grondwaterpeil relatief hoog
blijven zodat de funderingen niet droog
komen te staan. Een juiste balans hierin is
belangrijk en krijgt extra aandacht.

een inloopbijeenkomst. Op dinsdag 19
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te beantwoorden nodigen wij u uit voor
december tussen 19.30 en 20.30 uur
bent u hiervoor van harte uitgenodigd
in Het Theehuis. Medewerkers
van de gemeente en advies- en
ingenieursbureau Schmidt zijn aanwezig
om u te woord te staan. Hierna is het
nog beperkt mogelijk het definitieve plan
aan te passen.

