
NIEUWSBRIEF HERINRICHTING JELTINGALAAN

INFORMATIEAVOND
Op 13 april 2016 is in het gemeentehuis een informatieavond 
geweest. Tijdens deze informatieavond is uitgelegd hoe en 
waarom de Jeltingalaan opnieuw wordt ingericht en welke 
problemen hiermee worden opgelost. Met een 3D filmpje en een 
aantal tekeningen is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Ook 
is op hoofdlijnen de uitvoeringsfase besproken en de procedure 
die de gemeente volgt om tot realisatie te komen. Tijdens de 
informatieavond waren reactieformulieren beschikbaar zodat 
belangstellenden hun wensen, ideeën of andere reacties over het 
project kwijt konden. Dit reactieformulier is ook digitaal beschikbaar 
via www.achtkarspelen.nl/jeltingalaan. 

We hebben ca. 10 inhoudelijke reacties ontvangen. De 
onderwerpen daarvan waren materiaalkeuze, bewegwijzering, 
groenvoorziening, afvalcontainers, verkeersdrempels, opritten en 
bushaltes. Deze opmerkingen worden zoveel mogelijk verwerkt 
in het definitieve ontwerp en in de uitvoering. Over het algemeen 
waren de aanwezigen bij de informatieavond erg enthousiast over 
het voorlopig ontwerp. Binnenkort wordt het definitief ontwerp 
gepresenteerd op de website van de gemeente.

PLANNING
In het traject voor de informatieavond hebben we een globale 
planning gemaakt voor de uitvoering van de reconstructie. Daarbij 
moesten we rekening houden met werkzaamheden die de 
beheerders van kabels en leidingen hadden voorgenomen, om te 
voorkomen dat na onze wegwerkzaamheden de straat nog een 
keer opgebroken zou moeten worden. Als uitgangspunt is toen 
genomen: start van de uitvoering voor de zomervakantie. 

De gemeente Achtkarspelen gaat de Jeltingalaan 
opnieuw inrichten om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Tegelijk zijn de weg en het riool aan 
groot onderhoud toe en kan de Jeltingalaan qua 
uitstraling wel een opknapbeurt gebruiken. Om 
bewoners, bedrijven en andere belangstellenden te 
informeren over de voorgenomen plannen, stelt de 
gemeente Achtkarspelen periodiek een nieuwsbrief 
op. Op www.achtkarspelen.nl/jeltingalaan is meer 
informatie over de herinrichting te vinden.

Deze nieuwsbrief is gericht aan bewoners van 
de Jeltingalaan en aan alle partijen die tot nu 
toe betrokken zijn geweest bij, of belangstelling 
hebben getoond voor het ontwerp van de 
herinrichting. De gemeente heeft een e-mailadres, 
jeltingalaan@achtkarspelen.nl, waar u vragen of 
opmerkingen kwijt kunt over de herinrichting. Ook 
kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.
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In de afgelopen weken hebben kabel- en leidingbeheerders 
geconcludeerd dat er veel meer kabels en leidingen moeten 
worden vervangen dan oorspronkelijk verwacht. Een 
zware stroomkabel moet worden vervangen, de water- en 
gasleidingen worden bijna in hun geheel vervangen. 

Hoewel de nutsbedrijven zo snel mogelijk zijn begonnen 
met hun werkzaamheden, heeft de uitvoering hiervan 
gevolgen voor de planning van de herinrichting van de weg. 
Het kabel- en leidingwerk moet voor het grootste deel klaar 
zijn voordat de aannemer van de gemeente begint met de 
wegreconstructie. 

Het gevolg hiervan is dat de reconstructie-werkzaamheden 
volledig in de winter zouden komen te vallen. Omdat 
uitvoering in de winter meer overlast geeft hebben we 
ervoor gekozen om de realisatie over de winter heen te 
tillen. De wegreconstructie wordt dus uitgevoerd in de 
eerste helft van 2017. We hopen dan aaneengesloten 
te kunnen werken, zonder het risico op een winterstop. 
Ondertussen gaan de nutsbeheerders door met de nodige 
vervangingswerkzaamheden. 

Ruim voordat de uitvoering van de herinrichting start, 
ontvangt u weer een nieuwsbrief.

BOMEN
In de toekomstige situatie worden nieuwe bomen en 
struiken direct langs de rijbaan aangeplant. De bomen die 
nu langs het tracé staan moeten worden gekapt om de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Onlangs is hiervoor 
een kapvergunning verleend. Omdat de bomen de aanleg 

van nieuwe kabels en leidingen in de weg staan, moeten ze 
binnenkort worden gerooid. Aanwonenden ontvangen hierover 
binnenkort bericht van onze groen-aannemer die het kappen van 
de bomen gaat uitvoeren.

MEETWERKZAAMHEDEN
Als onderdeel van de werkvoorbereiding worden binnenkort 
metingen verricht door de gemeente. De werkgrenzen worden 
uitgezet, om te bekijken of het realiseren van de herinrichting 
problemen oplevert met erfafscheidingen of andere objecten.

KOPPELING WERKZAAMHEDEN STATIONSGEBIED
In de afgelopen periode is een begin gemaakt met de 
herinrichting van het gebied rondom het treinstation van 
Buitenpost. Omdat de reconstructie van de Jeltingalaan veel 
raakvlakken heeft met dit project, is door de gemeente een 
koppeling gemaakt tussen deze projecten. In de toekomst zal 
communicatie over deze twee projecten van de gemeente dan 
ook zo veel mogelijk worden gecombineerd. 

VRAGEN/OPMERKINGEN
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of 
opmerkingen over de herinrichting van de Jeltingalaan, dan 
kunt u die op verschillende manieren kwijt bij het projectteam;

• Website: www.achtkarspelen.nl/jeltingalaan
• E-mail: jeltingalaan@achtkarspelen.nl
• Telefoon: 14 0511

Wilt u de nieuwsbrief in de toekomst digitaal ontvangen? 
Geef dan uw e-mailadres door. 
 


