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Beste meneer, mevrouw,
Binnenkort starten we met wegwerkzaamheden aan de Hasker Utgongen in Oudehaske. Vanaf de huidige
drempelconstructie kruising Appelhof tot aan de drempelconstructie kruising Jousterweg zal de gehele
wegconstructie vervangen worden. De voetpaden zullen ook opnieuw aangelegd worden.
Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de huidige wegconstructie in slechte conditie is. In deze brief vindt
u meer informatie over de planning, verkeershinder en wegafsluiting.
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden starten op maandag 26 oktober en duren tot zaterdag 7 november. Schagen infra bv
voert het werk voor ons uit.
 Opruimen
Verwijderen asfalt, bestrating en fundering
start ma 26 oktober
 Grondwerk
Ontgraven cunetten
start ma 26 oktober
 Fundering
Aanbrengen nieuwe fundering
start ma 26 oktober
 Afwatering
Aanbrengen kolken + getrokken goot
start do 29 oktober
 Straatwerk
Aanbrengen banden, inritten en tegelwerk
start vr 2 november
 Asfalteren
Aanbrengen asfaltverharding
start vr 6 november
 Afwerken
Afwerken bermen en herplaatsen borden
start ma 9 november
De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandingheden. Indien door
weersomstandigheden de planning wijzigt stellen we u hiervan op de hoogte.
Verkeershinder tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zal het bestemmingsverkeer hinder ondervinden van de uitvoerende
werkzaamheden. Het streven is om alle bedrijven, grenzend aan dit gedeelte van de Hasker Utgongen,
bereikbaar te houden. De werkzaamheden aan de kruising met de Appelhof worden gefaseerd uitgevoerd.
De bereikbaarheid van de bedrijven aan de Appelhof blijft zo gewaarborgd. Het overige verkeer wordt
omgeleid.
Gehele wegafsluiting
In de nacht van vrijdag 6 november vanaf 21.00 uur tot zaterdag 7 november om 07.00 uur, wordt er asfalt
aangebracht. Tijdens deze werkzaamheden wordt de gehele weg afgesloten voor al het verkeer.
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Vragen?
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met één van onderstaande contactpersonen.
- De heer Kevin Beuving, uitvoerder Schagen infra bv, mobiel. 06-51526744
- De heer Hendrik van der Veer, directievoerder gemeente De Fryske Marren, telefoon 14 05 14
- De heer Johannes Bouwhuijsen, technisch medewerker gemeente De Fryske Marren, telefoon 14
05 14

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Johannes Bouwhuijsen
technisch medewerker ruimtelijk beheer
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