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uitnodiging

Geachte heer/mevrouw ,

Vanaf eind dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste woningen in de nieuwe uitbreiding van Deinum.

Om het bouwverkeer niet kriski'as door het dorp te laten rijden hebben wij een route voor het bouvrverkeer

bedacht. Deze route loopt ook door uw straat en daarom willen wij u graag uitnodigen voor een

informatiebijeenkomst. Op 4 december tussen 16:00 en 18:30 uur bent u welkom in lt Holt in Deinum. Het is

een inloopbijeenkomst, dus u kunt binnenkomen wanneer u wilt en dan informatie krijgen en vragen stellen.

De route bestaat uit een aanvoerroute (heenreis) en een afvoerroute (terugreis), zodat het bouwverkeer
gespreid wordt. U vindt de routes op het kaartje aan de achterkant van deze brief.

Aanvoerroute {blauw): Spoorstrjitte - Mennerdshöf - Pypsterhóf - rechtof De Tredde Keats (het "eiland").

Afuoerroute (rood): De Spartaan (het deel aan het kanaal)- Sportleane - Sint Jónswei - Spoorstrjitte.

De route zal ook met borden worden aangegeven. Om het bouwverkeer goed en veilig door de straten te laten

rijden zullen er enkele aanpassingen worden aangebracht. Het gaat om het verbreden van bochten,

verplaatsen van lichtmasten, opvullen van bermen, kappen van twee bomen en het weghalen van

versmallingen. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u een kaart zien waarop alle maatregelen zijn ingetekend.

Wanneer deze aanpassingen zijn uitgevoerd zal het meeste bouwverkeer door de straten kunnen rijden,

zonder dat u daar hinder van ondervindt. ln enkele gevallen, bijvoorbeeld bij het aanvoeren van de heipalen en

de heistellingen, zijn bijzondere transporten onvermijdelijk. De gemeente moet toestemming verlenen voor

zulke transporten en zal deze zoveel coördineren en combineren, zodat de overlast zo klein mogelijk is. Het kan

echter voorkomen dat op straat geparkeerde auto's (die buiten de parkeerhavens staan) tijdelijk verplaatst

moeten worden. Ons aanspreekpunt (zie onderaan de brief) zal u als aanwonenden op tijd informeren over dit
soort transporten, zodat u uw auto op tijd kunt verplaatsen.
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Dan nog het volgende. Voordat de werkzaamheden starten zal een zogenaamde nul-opname van alle
woningen langs de route en in de omgeving van de woonvelden worden gemaakt. Wij doen dat tegenwoordig
standaard daar waar gewerkt wordt en waar bouwverkeer langs rijdt. Moehten er eventueel sprake zijn van

sehade darr kan altijd getoetst worden aan de nui-opname om te constateren of deze wel of niet een gevolg

van het bouwverkeer of het heien is. Een deskundige komt in opdraeht van de gemeente langs en maakt een

rapport met foto's van de huidige toestand van de woningen. Al aanwezige scheuren of andere schade worden
hierin opgenomen. Mocht er schade optreden dan kan een vergelijking worden gemaakt met de situatie
vàördat het bouwverkeer langsreed en kan bepaald worden of de schade inderdaad door het bouwverkeer is

opgetreden. Voor dergelijke schade is de gemeente verzekerd.



Zoals gezegd zal er vanaf eind dit jaar gebouwd worden. Voorafgaand daaraan zullen wij de bouwroute
geschikt maken en een nul-opname van de woningen maken. Wij huren hiervoor een gespecialiseerd bureau in

dat contact met u zal opnemen voor het maken van een afspraak om een rapport te kunnen maken. U krijgt

ook een exemplaar van dat rapport.

Om het voor u en voor ons zo overzichtelijk mogelijk te houden hebben wij één aanspreekpunt voor zowel de

bouwers en transporteurs als u als bewoners. Hij weet preeies wat er speelt en probeert zoveel mogelijk

overlast weg te nemen. Zijn naam is Michiel Koopman van Bureau Schnridt" l{ij wenkt in opdracht van de

gemeente en is bereikbaar op 06 - L188 9248 of michiel@bureaugchmidt.nl

Michiel Koopman zal u ook informeren als er een bijzonder transport gepland wondt. Om te weten hoe hij dat

het beste kan doen is het belangrijkdat u doorgeeft hoe u graag geïnfonmeerd wiit worden. Dat zou kunnen

met een bericht op een op te richten Facebookpagina, een app in een appgroep, een e-nrai{ of, als u niet o,ver

een mobiele telefoon of internet beschikt, een briefje in de brievenbus. Laat het ons op 4 december weten of
als u niet in de gelegenheid bent te komen: stuur een e-mail naar Michiel Koopman of hel hem.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tot slot nog dit. Wij realiseren ons dat het niet altijd prettig is om aan een bouwroute te wonen. Wij

verwachten dat de meeste woningen na zo'n anderhalf jaar gereed zijn en zeggen dan ook toe dat wijte zijner

tijd de eventuele schade aan de straten herstellen en deze waar nodig opnieuw gaan inrichten. Daarbij

betrekken wij ook u als buurt. Het geplande herstraten van de MennerdahÖf hebben we in dit verband

uitgesteld.

Wij hopen
Koopman.

u op 4 december te ontmoeten. Heeft u nu of later vragen, neemt u dan contact op met Michiel

Hooga
namen $urgemeester en wethoud ers van Menameradiel,

G.J. d(

Afdelin fd Romte


