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Goedendag,

De werkzaamheden voor het vervangen van riolering in uw wijk
Oosterveld zijn in volle gang. In een aantal straten is het werk aan een
afronding toe. In andere straten moeten we nog beginnen. Zo ook in uw
straat, de 1e Oosterveldstraat. De aanleg van nieuw riool in uw straat
staat voor volgend jaar op het programma.
Kabels en leidingen
Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden gaan de nutsbedrijven de
kabels en leidingen in uw straat vervangen. De aannemer die dit gaat
doen is A. Hak B.V. Zij gaan in week 34 (direct na de bouwvakvakantie)
beginnen. De verwachting is dat het werk tussen de 6 tot 8 weken gaat
duren. Dit hangt mede af van de weersomstandigheden.
Het doel is om vanaf de Meersweg te beginnen en zo richting Gedempte
Haven te werken. In het autovrije deel van de 1e Oosterveldstraat is het
niet te vermijden dat in het midden van de straat in de plantvakken
gewerkt moet worden. Hierbij kunnen bomen en overige begroeiing
helaas niet gespaard worden. Tegen de tijd dat we met het vervangen
van het riool gaan beginnen wordt u uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst. Daar zullen we ook bespreken welke bomensoort
en beplanting terug komen, dit zal in de lijn zijn zoals het nu ook is.
Hinder
Helaas is niet te voorkomen dat u overlast zult ondervinden van deze
werkzaamheden. U zult in een bepaalde tijd niet met de auto bij uw
huis kunnen komen. Uw woning blijft vanzelfsprekend wel te voet
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bereikbaar. Tegen de tijd dat voor uw deur gewerkt gaat worden krijgt u
van de aannemer bericht met het verzoek uw auto tijdelijk elders te
parkeren. Uitgangspunt is dat de overlast zo kort mogelijk duurt.
Contact
Als u vragen heeft over het vervangen van kabels en leidingen in de 1e
Oosterveldstraat kunt u contact opnemen met de toezichthouder of
projectleider van de gemeente Leeuwarden.
Toezichthouder/directievoerder is de heer Harold Rakers. Projectleider
is de heer Martijn Roodhof. Beide zijn te bereiken via telefoonnummer
14 058. Omgevingsmanager van de gemeente voor het project
rioolvervanging wijk Oosterveld is de heer Freek Wijning, te bereiken op
telefoonnummer 058 233 87 56.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeente Leeuwarden,
Martijn Roodhof, projectleider

