Nieuwsbrief Reconstructie Haadwei Damwâld
Juli 2017
De Haadwei in Damwâld (voormalige provinciale weg)
wordt heringericht tot een dorpse straat. Door het maken van pleinen en andere verbijzonderingen wordt het
doorgaande karakter van de Haadwei onderbroken.
Kansen in Kernen
De herinrichting van de Haadwei is onderdeel van het
project Kansen in Kernen (KiK). Provincie en gemeenten
Dantumadiel en Tytsjerksteradiel verbeteren de leefbaarheid in Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp,
Burgum en Garyp. Nu de Centrale As in gebruik is genomen komt er immers veel minder doorgaand verkeer
door deze dorpen.
Fasering
Helaas gaat werken aan de weg niet zonder hinder. Om
de overlast voor iedereen zoveel mogelijk te beperken, is
het project in fases opgedeeld. Per fase wordt er gewerkt
met een halve wegafzetting, behalve daar waar dit niet
mogelijk is. Het verkeer wordt hier met behulp van tijdelijke verkeerslichten geregeld. Om de veiligheid van de
fietsers te waarborgen is er voor deze groep een omleidingsroute ingesteld. Er wordt gelijktijdig van de beide
buitenkanten van de Haadwei naar het centrum toe gewerkt. De fasering vindt u op de achterzijde van deze
nieuwsbrief.
Planning tot de bouwvak
Tot aan de bouwvak wordt er nog hard gewerkt aan fase
3 en 4. Voor fase 4 geldt dat het gedeelte van de kruising
Badhúswei - T.E. Teunissenwei - Haadwei in fase 5 wordt
uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn grotendeels afgerond.

Voor beide fases geldt dat het asfalt nog aangebracht moet worden en de lichtmasten nog geplaatst. Het deel vanaf de kruising HaadweiWillemstrjitte (richting Broeksterwoude) is uitgesteld
tot na de bouwvak. Hier wordt al wel het asfalt aangebracht.
Aanbrengen asfalt en afsluiting Haadwei
Vanaf maandag 7 augustus 05:00 uur tot en met
woensdag 9 augustus 2017 wordt het asfalt in de
fases 1 tot en met 4 aangebracht.
Let op: de Haadwei is dan volledig afgesloten.
Uw woning is te voet via het voetpad bereikbaar.
Het is wel mogelijk om via de rotonde van de Foarwei naar de Doniawei te komen. De afslag op de rotonde naar de Haadwei is gestremd. Er wordt een
omleiding ingesteld en daarnaast worden verkeersregelaars ingezet. Het kunnen aanbrengen van asfalt
is weersafhankelijk. Bij regen kan er bijv. geen deklaag (bovenste laag asfalt) aangebracht worden
waardoor de werkzaamheden kunnen uitlopen.
Wanneer eventuele bijzonderheden zich voordoen
en dit van invloed is op de planning, ontvangt u hiervan tijdig bericht.
Houdt u ook rekening met wijzigingen in het openbaar vervoer in deze periode!
U vindt de omleidingstekening op zowel de gemeentelijke website als op de website van de aannemer
www.ddfk.nl
www.afaber.nl

Terugblik
Op donderdag 6 april jl. is de herinrichting van de Haadwei in Damwâld officieel gestart. Wethouder Roelof Bos
heeft ‘de schop’ over gedragen aan A. Faber B.V. Aansluitend vond er een inloopbijeenkomst voor de dorpsbewoners plaats. Deze inloop is goed bezocht, het was een
geslaagde bijeenkomst met veel enthousiaste bewoners.
Wat is er inmiddels al gebeurd?
Zoals genoemd zijn fase 1 en 2 grotendeels afgerond Het
parkeerterrein bij het winkelcentrum is klaar. Bij de start
van het project had het tankstation ter hoogte van het
winkelcentrum nog een bemande pomp. Inmiddels is dit
een onbemand tankstation geworden en gaat het gebouw gesloopt worden. Na deze sloopwerkzaamheden
wordt er nog het één en ander gewijzigd aan het parkeerterrein. Fase 3 en 4 zijn nog voor de bouwvak klaar
en in de eerste week van de bouwvak wordt het asfalt in
de fases 1 tot en met 4 aangebracht.
Start na de bouwvak
Na de bouwvak (maandag 28 augustus 2017) worden
aansluitend aan elkaar fase 5 en 6 uitgevoerd. Tegelijk
met fase 6 wordt ook fase 7 aangepakt. Dit is mogelijk
doordat deze 2 fases niet aan elkaar grenzen. Wanneer
de werkzaamheden volgens planning verlopen, worden
de werkzaamheden nog dit jaar afgerond. Dit is mede
afhankelijk van de weersomstandigheden. De bewoners
van de betreffende fases ontvangen tijdig bericht over
de start van de werkzaamheden en de bijzonderheden
zoals bijv. het elders parkeren van de auto en het aanbieden van de vuilcontainer.
Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen,
opmerkingen of klachten? Neemt u dan vooral contact
met ons op. Wij staan u graag persoonlijk te woord. Dit
kan telefonisch via de uitvoerder (Ale de Vos) op telefoonnummer 06-13146005 of via het inloopuur. Het inloopuur is iedere woensdag van 15.30 uur tot 16.30 uur
in de bedrijfsunit van A. Faber (achter Autobedrijf Boelens).
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