
  

     

     
     

 

  
   

 
 
Buitenpost, 25 oktober 2017 
 
 
 
Aan de bewoners en andere belanghebbenden van de Jeltingalaan vanaf kruispunt “Nirwi” tot het 
sportveld / begraafplaats, 
 
Geachte bewoner, 
 
Dinsdagochtend 24 augustus 07.00u. a.s. starten wij in opdracht van gemeente Achtkarspelen met het 
profileren van de weg ter voorbereiding op het asfalteren in het kader van de “Reconstructie 
Jeltingalaan”. Aansluitend zullen we op woensdag, donderdag en vrijdag de gootlagen stellen aan 
weerzijden van de weg. 
In week 44, de week van 30.10.2017 – 03.11.2017, zal het asfalt aangebracht worden. 
De deklaag (laatste laag) van het asfalt zal waarschijnlijk in week 46 worden aangebracht, wij zullen u 
hierover tijdig informeren. 
 
 
Parkeren 
Gedurende de periode dinsdag 24 oktober, vanaf 07.00 uur s’ochtends , tot en met het moment dat  
het asfalt gereed is in week 46 kunnen er geen auto’s geparkeerd worden op het weggedeelte tussen 
kruispunt “Nirwi” tot het sportveld / begraafplaats. 
 
Parkeergelegenheden voor uw auto’s gedurende deze werkzaamheden zijn het nieuwe parkeerterrein 
van de NS en de parkeerterreinen bij het sportveld en begraafplaats.  
 
In verband met het bereikbaar blijven voor de hulpdiensten zullen wij het werk afzetten met 
afzethekken. In verband met eventuele schade aan het nieuwe werk mogen deze hekwerken niet door 
u worden verplaatst. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden met de bereikbaarheid naar uw 
woning kunt u ons altijd benaderen en zullen wij u daar waar nodig behulpzaam zijn. 
 
Vuilcontainers  
Als verzamelplaatsen voor de vuilcontainers zijn het kruispunt Einsteinstraat / Jeltingalaan en de 
groenstrook bij het voetbalveld aangewezen. Mocht het u in verband met fysieke omstandigheden niet 
lukken om uw container zelf naar dit verzamelpunt te brengen, laat dit dan even weten aan ons 
personeel. Zij zullen u dan hierbij helpen. 
 
Vragen of klachten 
Wij doen ons best om de werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Mocht u 
desondanks toch vragen of klachten hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar:  
info@jansma-vandijk.nl of bellen naar telefoonnummer: 0511-541035. Dit telefoonnummer is 
bereikbaar van ma. t/m vr van 8.00 tot 17.00 uur.  
 
Contactpersonen 
Namens de gemeente is de heer Tjoelker aangewezen als toezichthouder op dit project, hij is 
bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 53 20 11 18. 
Namens Jansma van Dijk BV is de heer Jan Hesselius uitvoerder op dit project, telefoonnummer  
06 -53 33 51 73. 
 
Wij vertrouwen op een prettige samenwerking, waarbij we met uw begrip en medewerking een goed 
resultaat van de uitvoering en een verbetering van uw omgeving realiseren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jansma en van Dijk B.V. 
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