Uitnodiging inloopbijeenkomst

Een veilige N355

Kom naar de inloopbijeenkomst!
Datum: dinsdag 16 januari 2018, 16.30 - 20.30 uur
Locatie:	MFC de Balstien, Van Cronenburgweg 1
in Noardburgum
U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u zelf het beste
uitkomt. Projectmedewerkers staan voor u klaar om
het proces uit te leggen. Ook kunt u vragen stellen en
alvast uw wensen voor de N355 bespreken.

Denk met ons mee!

Hoe komt de Rijksstraatweg er straks uit te zien?
De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder
andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel. U woont in de buurt van deze
weg. Daarom horen we graag uw mening. Welke punten in de weg zijn onveilig? En
waar moeten we volgens u rekening mee houden? Kom op dinsdag 16 januari naar de
inloopbijeenkomst en denk met ons mee!
Hoe komt de Rijksstraatweg er straks uit te zien? Om
deze vraag te beantwoorden maken we graag gebruik
van uw kennis, ervaring en ideeën. U kunt tijdens verschillende momenten meedenken over de plannen om
de weg aan te pakken. Het eerste moment, een inloopbijeenkomst, vindt plaats op dinsdag 16 januari.

Tijdens deze bijeenkomst mogen alle aan- en omwonenden van de weg wensen in kaart brengen. Waar liggen
de kansen? En wat zijn de knelpunten in de weg? Ook
kunt u zich aanmelden voor zogenoemde werksessies op
23 en 25 januari. Dit zijn sessies waarbij we samen met
de omgeving de ideeën en wensen verder gaan uitwerken. Zo ligt er straks een plan waar iedereen over heeft
kunnen meedenken.

Kunt u niet bij de inloopbijeenkomst
zijn, maar wilt u toch meedenken?
Meld u dan aan voor de werksessies van 23 en
25 januari. Dat kan door een e-mail te sturen
naar jochum.visser@fryslan.frl.

Een veilige N355
De N355 – de Rijksstraatweg – is een belangrijke weg

Op dit moment wordt er op de N355 erg hard gereden.

tussen Leeuwarden, Hurdegaryp en Buitenpost. De afgelopen jaren werkte de provincie Fryslân al op verschillende plekken aan het veiliger maken van de provinciale
weg. Nu is het volgende gedeelte aan de beurt: de N355
vanaf kruispunt Quatrebras tot aan de rotonde Twijzel.
De rondweg Hurdegaryp, de ovonde bij De Centrale As
en kruispunt Quatrebras horen niet bij dit project. Op
het gedeelte tussen Leeuwarden en Hurdegaryp onderzoeken we alleen of de bestaande oversteken verwijderd
kunnen worden.

Daarnaast zijn de kruispunten onoverzichtelijk en onduidelijk. Dat kan zorgen voor onveilige situaties. Die willen
we natuurlijk graag voorkomen. Samen met adviesbureau Sweco, de omgeving en belanghebbenden gaan we
de komende maanden aan de slag met het maken van
een plan om de situatie te verbeteren. Het doel is een
veilige weg voor iedereen: van automobilisten tot fietsers en voetgangers. Ook kijken we naar de omgeving
rondom de weg. De nieuwe weg moet in de omgeving
– en dus het landschap – passen.

Het projectteam: even voorstellen!

Hendrik Vries,
projectleider
provincie Fryslân

Jochum Visser,
werkvoorbereider
provincie Fryslân

Hans Praamstra,
projectleider
Sweco

Elvira Jonkers,
ontwerper landschap
& ruimte Sweco

“Samen maken we er
een mooie en veilige
weg van!”

“Laat uw wensen en
ideeën horen, dan ga
ik ermee aan de slag!”

“Ik kijk uit naar de werksessies met om- en aanwonenden van de weg.
Samen met u komen we
tot een mooi plan!”

“De weg moet veiliger,
maar ik wil ook samen
met u kijken naar het landschap en de omgeving.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen over dit project of wilt u uw idee alvast doorgeven? Stuur dan een e-mail naar Jochum Visser,
via jochum.visser@fryslan.frl. U kunt ook bellen naar 058 292 5925.

