Mei 2018

Renovatie Tweede Compagnonsweg en
Hendrik de Vosweg (deels).
In de afgelopen periode zijn we bezig geweest met renovatie van Tweede
Compagnonsweg (fase 1). 11 juni gaan we beginnen met fase 2 Hendrik de
Vosweg vanaf de Rozenbergswijk tot de Gorredijksterweg.
Wat gaat er gebeuren?
We brengen drie nieuwe asfaltlagen aan
met daartussen een asfaltwapening, dit is
een stalen net die de weg versterkt.
Voordat we gaan asfalteren spuiten we een
kleeflaag op de weg. Let op: Hier niet op
gaan rijden, want dit blijft aan de banden
plakken! Wanneer we kunnen asfalteren is
afhankelijk van het weer.
Na het aanbrengen van het asfalt gaan we
een betonstrook als bermverharding langs
de waterzijde aanbrengen. Daarna gaan we
de inritten op de nieuwe hoogte aanleggen
en de bermen afwerken.
Planning
Fase 2 is van 11 juni t/m 2 augustsus.
De rode fietsstroken worden in 2019
aangebracht.
Kan ik tijdens het werk bij mijn
huis/bedrijf komen?
Voor het werkvak geldt een algehele
afsluiting. Doorgaand verkeer wordt
omgeleid via de Hogeveenseweg,
Schoterlandseweg en de Gorredijksterweg.
Uw woning/pand blijft bijna de gehele
periode bereikbaar voor
bestemmingsverkeer. Behalve tijdens het
asfalteren in de periode van maandag 11
juni t/m 15 juni. Dan is de weg afgesloten
van 6.30 tot 20.00 uur.

Hoogteverschil
De bestrating is door de jaren heen
verzakt. Door het herstraten kan de
bestrating hoger komen te liggen dan het
pad of de oprit naar uw erf. Dan zorgen wij
voor een goede aansluiting met uw pad
over een lengte van 1 meter.
De aannemer ongehinderd laten
werken
Om het werk goed en vlot te laten
verlopen, vragen wij u de weg vrij te
houden. Dus geen geparkeerde auto’s of
containers langs de weg. Maar ook
overhangend groen of hekjes die uitsteken
op gemeentegrond graag verwijderen.
Wordt het huisvuil opgehaald?
Tijdens het werk worden uw
huisvuilcontainers gewoon geleegd. U kunt
de container aan de straat zetten. Zorg er
wel voor dat uw huisnummer duidelijk op
uw container staat.
Overlast
Helaas zal het werk voor enige overlast
zorgen. Wij proberen dit zoveel mogelijk te
beperken en vragen hiervoor uw begrip.
Meer informatie?
Neem voor meer informatie over de
werkzaamheden contact op met Adri
Weijmer van de gemeente Heerenveen, op
telefoonnummer 14 0513. of met Jelmer
van der Bij van aannemer Schagen op
telnr.06 20 89 99 90.
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