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Nieuwsbrief werkzaamheden Sinneblom, Nijlân en wijk De Vlecke e.o.
De komende periode gaan we aan de slag in uw wijk. Deze nieuwsbrief is bedoeld om u als omwonende te informeren. Hier

kunt u meer lezen over de werkzaamheden en wanneer deze naar verwachting worden uitgevoerd.

Herinrichting Sinneblom, 
Sjoelstrjitte en Nijlân
Het traject Nijlân, Sjoelstrjitte en Sinneblom krijgt 
een nieuwe inrichting. Wij willen hiermee de ver-
keersveiligheid en het woongenot in uw wijk verbe-
teren. Het ontwerp voor deze inrichting is samen met 
bewoners gemaakt.

Veiligheid
De nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de snel-
heid van auto’s en andere motorrijtuigen vermindert. 
Ook moet het sluipverkeer hierdoor afnemen. Dit 
wordt gedaan door de wegen (visueel) te versmal-
len en drempels aan te brengen. Daarnaast krijgen 
fietsers en voetgangers een veilige route en komt het 
onderhoudsniveau weer op peil. 

Opgesplitst
De werkzaamheden worden opgesplitst in twee 
projecten. Dit heeft te maken met de riolering in 
de Sjoelstrjitte die vervangen moet worden. In het 
project Herinrichting Sinneblom/Nijlân worden de 
werkzaamheden aan deze twee straten opgepakt. 
De planning vindt u op de volgende pagina van deze 
nieuwsbrief.

Informatie op projectborden
Het is voor de gemeente gebruikelijk om vooraf de 
plannen aan u te presenteren samen met de aanne-
mer. Vanwege het coronavirus is dit niet mogelijk. 

Wel willen we u goed informeren. We plaatsen daar-
om drie projectborden met daarop informatie over 
het project. Hierop zetten wij een QR-code die naar 
de projectpagina op onze website leidt.

De aannemer informeert u tijdens de werkzaamhe-
den in uw straat over zaken als de bereikbaarheid, 
het tijdelijk parkeren van uw auto en het ophalen van 
vuilnis.

Eén van de nieuwe ontwerpen van Sinneblom 

Evaluatie
Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van de 
werkzaamheden en de uiteindelijke herinrichting 
van de straten vindt. Met uw terugkoppeling kunnen 



VOORJAAR 2020
Aanleg fietsbrug bij De Librije
Er is een platte fietsbrug aangelegd vlakbij de school 
De Librije. Vorig jaar zijn er ook een aantal aanpassin-
gen gedaan om het fietsnetwerk rondom de school te 
verbeteren. Zo zijn de fietspaden door de Groene Long 
van beton gemaakt. De entree van de school voor de 
fietsers is verplaatst. Ook de oversteek in de Schans-
burg is beter zichtbaar gemaakt. 

De fietsbrug biedt meer fietscomfort dan de oude 
ronde fietsbrug. Het wordt voor de schoolkinderen op 
deze manier aantrekkelijker en veiliger om van en naar 
school te fietsen. De brug is op 24 april klaar. 

VOORJAAR/BEGIN ZOMER 2020
Start werkzaamheden Nijlân
De herinrichting van het Nijlân staat gepland in het 
voorjaar/begin zomer van 2020. De werkzaamheden 
zullen in drie stappen worden uitgevoerd.

1) Eerst zal het wegdek aan het begin van het Nijlân 
tot het kruispunt met De Doalhôf/Sânstjer vernieuwd 
worden. Er worden meer en bredere parkeervakken 
aangebracht langs de weg en er komt een nieuwe 
drempel. 

2) Daarna is het kruispunt met de Doalhôf en Sânstjer 
en het stuk tot de kruising met de Hendrik Ringenol-
dusstrjitte aan de beurt. Het kruispunt wordt opnieuw 
bestraat en de weg wordt smaller gemaakt. 

3) Tot slot wordt het stuk vanaf de Hendrik Ringenol-
dusstjitte tot en met de kruising met de Sinneblom/
Sjoelstrjitte smaller gemaakt. Hier komt ook een 
voetpad langs de weg.

ZOMER 2020
Start aanpak van Sinneblom
Nadat de werkzaamheden op het Nijlân gereed zijn 
wordt de Sinneblom opnieuw ingericht. De werkzaam-
heden bestaan hier uit het versmallen van het asfalt, 
het aanbrengen van gootklinkers en het aanbrengen 
van zowel verhoogde als vlakke drempels bij de krui-
singen. 

wij onze dienstverlening en werkzaamheden tijdens 
deze en toekomstige projecten verbeteren. Tijdens 
dit project zullen wij daarom twee keer een enquête 
uitzetten. Een enquête tijdens de uitvoering over de 
daadwerkelijke werkzaamheden en een enquête een 
half jaar nadat de werkzaamheden zijn afgerond om 
de herinrichting te evalueren. 
Wilt u zich alvast aanmelden om mee te doen aan de 
enquête? Mail dan naar jesse.bouma@opsterland.nl.

Nieuwe indeling van de wijk 
De Vlecke e.o.
In de vorige nieuwsbrief van begin 2019 hebben wij 
aangeven dat de werkzaamheden in de Schansburg, 
De Tsjerk Hiddes en de Vlecke en Sjoelstrjitte in 2020 
zouden worden uitgevoerd. Dit wordt een paar maan-
den later. We hebben nogmaals onderzoek gedaan 
naar het riool. De riolering is in deze straten aan ver-
vanging toe. Daarom wordt nu het hoofdriool vervan-
gen en niet gerenoveerd.

Planning van beide projecten
Hiernaast vindt u de planning van beide projecten. De 
weersverwachtingen kunnen de planning beïnvloe-
den. 

Coronavirus
Ook kan het coronavirus invloed hebben op de plan-
ning. Onder de huidige maatregelen die zijn genomen 
gaan de aanbesteding van het werk en de werkzaam-
heden door. De werkzaamheden kunnen, door het in-
voeren van nieuwe maatregelen, worden uitgesteld.

Huidige situatie De Tjerk Hiddes



NAJAAR 2020 – 
Start van nieuwe inrichting 
Sjoelstrjitte
De bestrating in de Sjoelstrjitte is toe aan groot on-
derhoud. Bij de inrichting van deze straat zijn de be-
woners betrokken. 
In de Sjoelstrjitte wordt  net zoals in de Vlecke,  
Schansburg en De Tsjerk Hiddes het riool vervangen. 
Er wordt een geheel nieuw  ‘gescheiden rioolstelsel’ 
aangelegd,  zodat het schone water rechtstreeks afge-
voerd wordt op de sloot. Dit beter is voor het milieu. 

BEGIN 2021
Start van aanpak fietspad 
Groene Long
In de eerste maanden van 2021 wordt de aansluiting 
van het fietspad vanuit de Groene Long aan het kruis-
punt Nijlân/Hendrik Ringenoldusstrjitte omgelegd 
om de veiligheid van het fietsverkeer te vergroten.

BEGIN 2021
Start aanpak van de straten 
De Vlecke, Schansburg en 
De Tjerk Hiddes
Ook de bestrating in de straten De Vlecke, Schansburg 
en De Tsjerk Hiddes (gedeeltelijk) heeft groot onder-
houd nodig. De straten worden opnieuw ingericht, net 
zoals dat gebeurd is in de Houtmoune, Iikmoune en 
een deel van de De Tsjerk Hiddes. Ook wordt de rio-
lering vervangen. De uitvoering gebeurt in fases (per 
weg) vanaf het 1e/2e  kwartaal van 2021. 

 

Huidige situatie De Vlecke

Aanleg fietsbrug De Tjerk Hiddes 
(vlakbij de school De Librije)

Vragen of opmerkingen over het 
project? 
U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Jesse Bouma (projectleider)
Telefoonnummer: (0512) 386 560
E-mailadres: jesse.bouma@opsterland.nl

Klaas Wilmink (toezichthouder)
Telefoonnummer: (0512) 386 547
E-mailadres: klaas.wilmink@opsterland.nl

Ook op onze projectpagina kunt u meer informatie 
vinden. Zo vindt u hier altijd de laatste
nieuwsberichten. 

www.opsterland.nl/projecten
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