NIEUWSBRIEF WEGWERKZAAMHEDEN JELTINGALAAN

HERINRICHTING JELTINGALAAN IN
AFRONDINGSFASE
Op 29 mei 2017 is aannemer Jansma en van Dijk
begonnen met de herinrichting van de Jeltingalaan.
Ook zijn door de nutsbedrijven bijna alle kabels en
leidingen vervangen. Inmiddels zit de meeste nieuwe
bestrating erin en is het nieuwe asfalt aangelegd. De
mensen van de afdeling Groen van de gemeente
Achtkarspelen zorgen ervoor dat de bomen en de
beplanting snel na de wegwerkzaamheden worden
aangebracht.
In de laatste weken van 2017 vinden er nog
werkzaamheden plaats vanaf huisnummer 78 tot en
met de kruising Keurlaan. Hier worden twee sharedspace pleinen aangelegd en de parkeerplaats bij
sportpark De Swadde wordt opgewaardeerd en
uitgebreid.
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de
voortgang van het project en over de bereikbaarheid
de komende weken.

Bereikbaarheid sportpark, begraafplaats en
Keurlaan
Het grootste deel van de Jeltingalaan is weer
bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Het ‘sharedspace-plein’ bij het fietspad Paradyske is inmiddels ook
klaar. Vanaf dinsdag 5 december wordt gewerkt aan
het plein bij de kruising Keurlaan. Deze kruising is dan
ook tot aan de kerstvakantie afgesloten. Fietsers en
voetgangers kunnen via een aangegeven route gebruik
blijven maken van de kruising. Dit betekent ook dat
het verkeer van en naar het sportpark en de
begraafplaats niet meer via de rotonde bij
Veenklooster maar vanaf de Voorstraat en de

Stationsstraat moet rijden. Ook het verkeer richting de
Keurlaan kan gebruik maken van deze route. Parkeren
kan tijdelijk op de parkeerplaats bij de begraafplaats.
De hulpdiensten zijn door de gemeente ingelicht over
de gewijzigde bereikbaarheid.

Bushalte Jeltingalaan
De bushalte van de Jeltingalaan komt niet terug op de
oorspronkelijke plek. Er werd zeer weinig gebruik van
gemaakt. De gemeente bekijkt nu de mogelijkheden
om de bushalte in de nieuwe situatie terug te laten
komen bij het sportpark en de Keurlaan. In
januari/februari wordt dit verder uitgewerkt. Tot die
tijd kunnen busreizigers op- en afstappen bij station
Buitenpost.

Afvalcontainers in de nieuwe situatie
De gemeente verzoekt alle aanwonenden van de
Jeltingalaan voortaan de afvalcontainers aan de
westkant, dus de ‘on-even’ kant, langs de weg te
plaatsen. De vuilniswagen hoeft dan maar één keer
langs de Jeltingalaan te rijden. Dit scheelt tijd maar
vooral verkeershinder.

Vragen of opmerkingen
Als u vragen en/of opmerkingen hebt over het project,
stuur dan een e-mailbericht naar
jeltingalaan@achtkarspelen.nl of neem telefonisch
contact op met Henk Tjoelker (toezichthouder) of Kees
Wielstra (projectleider) van de gemeente
Achtkarspelen via 14 0511. Hebt u vragen aan de
aannemer dan kunt u bellen met uitvoerder Jan
Hesselius van Jansma en van Dijk (06 53 33 51 73).

