
Gemeente Leeuwarden / Wij Werken Aan Vernieuwing riolering Lutskedyk, gedeelte Kakewei en Pyter Jurjenstrjitte / Nieuwsbrief 3 / Juli 20201

Complimenten aan de bewoners

Zo met de vakantie voor de deur willen wij allereerst de bewoners 

van de Kakewei, Lutskedyk en Pyter Jurjenstrjitte complimenten 

geven. De aannemer ervaart het contact als zeer positief. 

Regelmatig staat er iets lekkers voor de “mannen buiten” klaar en 

dat wordt gewaardeerd! Een ijsje op warme dagen, een taartje 

als het regent. Het wordt als zeer positief ervaren en vergroot 

de positieve sfeer op de bouwplaats. Een mooie wijze van 

omgaan met de werkzaamheden die toch enige overlast met zich 

meebrengen!

Voortgang van de werkzaamheden

Door WMR Rinsumageest is de laatste maanden hard gewerkt en 

de Kakewei is dan ook voor de bouwvak weer helemaal gereed. 

De Lutskedyk bleek lastiger. Daar moesten, in tegenstelling 

tot het grootste deel van de Kakewei twee riolen worden 

aangebracht. Deze lagen op verschillende hoogten, wat met alle 

kruisende kabels en leidingen, niet altijd even soepel verliep. 

De nutsbedrijven Vitens en Liander hebben een aantal keer een 

kruisende kabel iets moeten verleggen. Voor de bouwvak is de 

riolering, tot aan de Pyter Jurjenstrjitte, volledig aangelegd. Het 
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straatwerk en de afwerking rondom de rijbaan in de Lutskedyk 

en Pyter Jurjenstrjitte zal pas na de bouwvak aangebracht kunnen 

worden. De aannemer denkt nog enkele weken na de bouwvak 

nodig te hebben voor de afwerking. In het najaar zullen dan ook de 

bomen geplant worden in de strook tussen de stoep en de rijbaan. 

Zoals ook is toegelicht op de bewonersavond, eind vorig jaar.

Bouwvak periode

In de 3 weken bouwvak (van 20 juli tot en met 7 augustus) wordt 

het werk zoveel mogelijk afgewerkt achtergelaten. De puinbaan 

wordt in de bouwvak regelmatig nagelopen en nat gehouden (om 

stofvorming te voorkomen). Voor de bouwvak worden de diverse 

kleine puinbulten verwijderd en de stoep begaanbaar gemaakt. Na 

de bouwvak start dan de aanleg van de bestrating en de afwerking.

Samenwerking Bouwbedrijf Friso

De samenwerking met bouwbedrijf Friso verloopt soepel. De 

planningen zijn goed op elkaar aangesloten, waardoor beide 

partijen geen hinder ondervinden van elkaars werkzaamheden. De 

bouwwerkzaamheden van Friso lopen nog enige tijd door nadat 

de werkzaamheden aan de riolering en rijbaan zijn afgerond. Met 

Friso worden afspraken gemaakt over zwaar verkeer en de nieuwe 

bestrating.

Vragen? Neem 
gerust contact op.
U heeft buiten misschien al gezien dat niet Ronald Jonker, 

maar Trijntje Bruinsma de werkzaamheden begeleidt. Als 

u vragen heeft kunt u haar bereiken via 14 058. Tijdens 

de bouwvak is er beperktere bereikbaarheid. Maar er zijn 

collega’s beschikbaar om vragen te beantwoorden. Wij 

wensen u een fijne vakantie toe en danken u voor uw begrip.


