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Onze ref.: 16.149 AS/SO
Betreft: Update 6 - Werkzaamheden Winsum

Drachten, 11 mei 2016

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van Provincie Fryslân werken wij aan de reconstructie van kruispunt Winsum. Via deze
nieuwsbrief willen wij u graag een update geven over de werkzaamheden.
Het wordt steeds meer zichtbaar hoe de nieuwe situatie bij Winsum eruit komt te zien. Momenteel
wordt er volop gewerkt aan beide rotondes en zijn we bezig met het asfalteren van de nieuwe op- en
afritten. Wij proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten het verkeer om te doen, zodat
automobilisten zo weinig mogelijk hinder van de werkzaamheden ervaren. Maar om de rotondes
helemaal gebruiksklaar te maken, is het nodig om in juni de weg kortdurend af te sluiten.

Verkeershinder
Van maandag 6 juni 6.00 uur t/m
maandag 13 juni 6.00 uur is de afslag
Dekemawei (richting Baard) vanaf de
Froonackerdyk N384 afgesloten. De
Dekemawei is alleen ter hoogte van de
nieuwe rotonde afgesloten, dus
bewoners van de Dekemawei kunnen
hun woning/bedrijf vanaf de kant van
Baard bereiken (via de Baerderyk bij
Easterlittens of via Leons). De afsluiting
geldt ook voor fietsers.

Van vrijdag 10 juni 19.00 uur t/m
maandag 13 juni 6.00 uur is een deel
van de N384 gestremd. Tijdens dit
weekend wordt er een nieuwe
asfaltverharding tussen beide rotondes
aangebracht.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via
provinciale wegen. De bypass blijft
open, dus het is mogelijk om vanuit
Winsum de N359 (LeeuwardenBolsward) te bereiken. Het fietspad
naast de N384, over het viaduct, blijft
toegankelijk. Met ingang van maandag
13 juni 6.00 uur gaat het verkeer over
de nieuwe rotondes.

Dekemawei afgesloten
6 juni 6.00 uur tot 13 juni 6.00 uur

Bypass blijft open!

Froonackerdyk (N384) afgesloten
10 juni 19.00 uur - 13 juni 6.00 uur

Kaartje van omleidingsroute over provinciale wegen

Buslijn 35 Franeker - Sneek wordt omgeleid. Kijk voor actuele informatie op www.arriva.nl.
In juli zullen er nog twee weekendafsluitingen plaatsvinden. In de volgende brief ontvangt u hierover
meer informatie.
Blijf op de hoogte
Op de website www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden is meer informatie te vinden over de
werkzaamheden. Op deze pagina kunt u zich eventueel aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Ook kunt u op de hoogte blijven via Twitter @KruispuntWinsum, Facebook
www.facebook.com/kruispuntwinsum of door de Winsum Frl app te downloaden in de app store.
Contact
Iedere woensdag kunt u tijdens het inloopuurtje met vragen terecht in de keet (erf Froonackerdyk 2)
van 10.00 uur tot 11.00 uur. Daarnaast zijn wij voor vragen en/of opmerkingen te allen tijde te
bereiken op onderstaand e-mailadres en telefoonnummer.
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