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INFORMATIEFLYER
informatieflyer - april
Maandag 4 maart 2019 zijn wij, Jansma Drachten B.V., gestart met de rioolrenovatie aan de
Drachtsterweg, 2e Oosterveldstraat en de Noorderdwarsstraat. In deze nieuwsbrief leest u over
de voortgang en bijzonderheden.
Riolering Drachtstersweg gereed
Begin maart zijn wij gestart met de rioleringswerkzaamheden in de Paviljoenstraat nabij Studio S. Vervolgens is er gewerkt
richting en in de Drachtsterweg.
De oude rioleringsbuizen in de gehele Drachtsterweg zijn nu vervangen door de nieuwe exemplaren. Ook is een deel
inmiddels weer toegankelijk voor autoverkeer door de aangebrachte puinfundering.
We zullen voor de volgende fase gebruik blijven maken van de Drachtsterweg als transportroute.
Start straatwerk
De eerste straatwerkzaamheden zijn gestart bij de Paviljoenstraat. De straters vervolgen hun weg richting de Drachtsterweg.
Ze worden eind april verwacht bij de kruising met de 2e Oosterveldstraat en werken zo verder richting de Meersweg.
Aanvang werk 2e Oosterveldstraat (fase 3)
16 april beginnen we met de voorbereidingen in de 2e Oosterveldstraat. Dit houdt in dat we in een deel van de tuinen /
opritten aan de slag moeten. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren, veiligheid te vergroten en om
uiteindelijk een verbeterde fundering neer te leggen. Als u nog specifieke wensen hebt aangaande uw
tuin / oprit dan kunt u dit met Alle Kramer, de uitvoerder op locatie bespreken. Of u belt / mailt
Omgevingsapp
omgevingsmanager Milja Roosjen.
Altijd op de hoogte zijn van
Meldingen
We gaan serieus om met uw meldingen aangaande trillingen en uw tuin.
We hebben dagelijks zowel intern als met de gemeente Leeuwarden
overleg om overlast zoveel mogelijk te minimaliseren. Toch blijft het
een uitdaging om, ondanks alle getroffen maatregelen, in het
smalle werkgebied onopgemerkt te werken.
Blijf ons daarom voorzien van uw observaties zodat we
de best mogelijke actie kunnen ondernemen.
Geparkeerde auto’s
Tijdens de werkzaamheden in uw straat kunnen er geen geparkeerde
auto’s op de weg staan. Vanaf nu geldt dit voor de Drachtsterweg en de
2e Oosterveldstraat.

de actuele planning en het
laatste nieuws? Download
dan gratis de omgevingsapp.
Zoek hiervoor op
Rioolrenovatie Drachtsterweg in de play-store. Apple
gebruikers kunnen de app
downloaden via de qr-code
en vervolgens aan het
startscherm toevoegen via
het linker icoontje
onderaan het scherm.

Inloop uur
Vanaf 1 april 2019 is het inloop-uur op de donderdag vervallen. Omgevingsmanager Milja Roosjen is elke maandag van
10.15 - 11.15 uur (m.u.v. feestdagen) te vinden in de groene keet aan de Hellingshaven voor vragen, zorgen of opmerkingen.
Enquête
Via de omgevingsapp ‘Rioolrenovatie Drachtsterweg Grou’ kunt u een enquête invullen. We zijn benieuwd naar uw ervaring

Planning werkzaamheden

Op onderstaande kaart kunt u zien wanneer we bij u in de straat werkzaamheden uitvoeren. Let op! Dit is
onder voorbehoud van wijzigingen. De meest actuele planning is via de omgevingsapp beschikbaar.

Wij zijn een “goede buur”

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en om een “goede buur” te zijn nemen we een aantal maatregelen.
• Aan- en afvoer van het materiaal geschiedt over het water zodat er geen hinder is van transport in de oude dorpskern.
• We richten een laad- en loslocatie in aan de Minne Finne, met een trekker worden de materialen naar de werkplek
vervoerd.
• We monitoren op trillingen en grondwaterstanden. Bij waardes welke een bedreiging
vormen voor de bebouwing leggen we het werk direct stil en komen we met passende
maatregelen. Hierdoor voorkomen we schades.
• Wij garanderen dat het werkvak te allen tijde te passeren is voor voetgangers
middels loopschotten.
• Als wij bij u voor de deur bezig zijn kunt u op maandag- en vrijdagochtend
uw eigen boodschappen klaarzetten bij Poiesz, deze bezorgen wij
Afval verzameling
dan diezelfde middag bij u thuis. Bel hiervoor met Milja Roosjen,
Er is een alternatieve verzamelplaats voor
zie contactgegevens onderaan deze pagina.
afvalcontainers als we bij u in de straat
• Geen transport door de 1e Oosterveldstraat.
werkzaam zijn. Op de dagen dat de
• De transportsnelheid is max 15 km/u .
containers worden geleegd kunt u uw
container plaatsen aan de Meersweg of aan
Communicatie
de Gedempte Haven. Omrin is hiervan op
Wij communiceren met u via verschillende kanalen.
de hoogte gesteld door ons.
Voor persoonlijke dingen, zoals het weer in oorspronkelijke
staat terugbrengen van uw tuin komen we bij u langs. Voor
overige zaken houden wij u op de hoogte via onze Facebook pagina
@JansmaDrachten en via de omgevingsapp. Hierop staan ook onze digitale
nieuwsbrieven. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of ons
aanspreken op het werk zelf.

Contactgegevens

Omgevingsmanager Milja Roosjen is iedere maandag tussen 10.15 en 11.15 uur aanwezig in de keet aan de
Hellingshaven. Ze is tijdens kantooruren bereikbaar via m.roosjen@jansma.biz en tel. nr 06 -51 22 92 58. Ook kunt u contact
opnemen met uitvoerder Alfred Stiksma via a.stiksma@jansma.biz of tel. nr 06 – 22 41 05 21.

