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Het einde is in zicht, naast de rotonde  
is nu ook de herinrichting van de  
Noordkade afgerond. In deze  
nieuwsbrief leest u over de komende 
periode en positieve berichten die we ontvingen.    
     
Hervatting werkzaamheden Zuidkade
Maandag 25 februari 2019 zijn de werkzaamheden aan de Zuidkade 
hervat. Voor de winterstop was een gedeelte van de Zuidkade al opnieuw
ingericht. Vanaf dat punt gaan we nu verder met herinrichten. Dit deel, zie het
kaartje hieronder, is afgesloten voor verkeer. Half april is ook dit gedeelte  
klaar en kan worden genoten van een heringericht gebied met veel ruimte voor terrassen. 

We starten met de werkzaamheden bij pizzeria El Sondrio en werken richting de kruising met De Singel.  
Ook hier werken we weer in vakken van 80 meter. De panden aan de Zuidkade blijven bereikbaar via een 
doorsteek. 
    Ondernemers waarderen ons werk en werkwijze
    Dit blijkt maar al te zeer uit de lunch die aan de mannen is aangeboden door 
    Het Friethuys en eetcafe Binnen. Tot twee keer toe konden ze genieten van een   
    warme maaltijd in plaats van brood uit het vuistje. Nogmaals bedankt! 

    Bewuste Bouwers op bezoek
    Jansma Drachten is lid van ‘Bewuste Bouwers’. Dit houdt in dat wij hinder en
    hinderbeleving beperken, veilig werken en vakmensen inzetten. Ook dit project  
    hebben wij aangemeld voor een beoordeling. Begin februari was het zover. Eerst   
    kregen we op kantoor veel vragen over onder andere duurzaamheid, comunicatie 
met de omgeving en onze werkwijze. Hierna gingen we naar De Kaden toe om te laten zien hoe we dit toepas-
sen in de praktijk. Onlangs kregen we de uitslag, een mooie voldoende! We zijn blij met dit resultaat! 

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project verwijzen wij u door naar onze website www.jansma.biz. Ook op onze 
Facebookpagina @jansmadrachten plaatsen wij regelmatig updates.
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