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De Tesselschadestraat; de straat waar u bijna 
dagelijks komt. Omdat u er (in de buurt) woont 
of werkt. Velen vinden dat de straat toe is aan 
een meta morfose. Deze fijne woonstraat en 
belangrijke kantoorlocatie van de stad verdient 
een goede uitstraling en veilige inrichting. Bij-
voorbeeld een fietspad, een veilige manier van  
oversteken en wellicht een groenstrook met 
bomen? 

U mag het zeggen! Op dinsdag 13 november 
tijdens de inloopavond in wijkgebouw de  
Toekomst aan de Achlumerstraat mag u het 
zeggen. Hoe moet de Tesselschadestraat er 
na 2014 uitzien? U bent welkom tussen  
19.00 - 22.00 uur. 
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Leeuwarden Vrij-Baan informeert u helder en tijdig. Via nieuwsbrieven, de website www.vrij-baan.nl,  info@vrij-baan.nl (e-mail), 
14 058 (telefoon) , www.facebook.com/ LeeuwardenVrijBaan of via twitter: @vrijbaan.

Leeuwarden Vrij-Baan informeert u helder en tijdig. Via nieuwsbrieven, de website www.vrij-baan.nl,  info@vrij-baan.nl (e-mail), 
14 058 (telefoon) , www.facebook.com/ LeeuwardenVrijBaan of via twitter: @vrijbaan.

NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012



Dinsdag 13 november is een inloopavond. Het 
woord zegt het al: u kunt binnenlopen wanneer 
het u uitkomt. Dat kan om 19.00 uur zijn, maar 
ook om 20.45 uur. De projectleider en zijn team 
zijn aanwezig en zijn zeer geïnteresseerd in uw 
suggesties en ideeën. 

Onder leiding van projectleider Bernard Bijma 
van de gemeente Leeuwarden, heeft een team 
van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en 
civieltechnisch ingenieurs nagedacht over de 
herinrichting van de Tesselschadestraat. Het 
team heeft een aantal mogelijkheden ge-
schetst. Die schetsen hangen tijdens de inloop-
avond aan de muur. Ze kunnen de basis voor 
een gesprek zijn. Belangrijk is hoe u vindt dat 
de straat ingericht moet worden. Laat het weten 
en loop daarom tussen 19.00 - 22.00 uur  
binnen om het team te vertellen hoe u vindt dat 
het zou moeten. De straat moet een ‘eigen  
gezicht’ krijgen. 

Na de inloopavond worden alle ideeën en  
suggesties verwerkt in een voorlopig ontwerp. 
Dit ontwerp laat de projectleider u graag  
zien tijdens een informatieavond op maandag 
28 januari. U krijgt daarvoor een uitnodiging,  

maar kunt de datum alvast in uw agenda noteren. 
De projectleider zal dan ook uitleggen  
waarom sommige ideeën wel en andere- niet 
realiseerbaar zijn. 

Het voorlopig ontwerp wordt vervolgens voor-
gelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 
Daarna wordt er een definitief ontwerp gemaakt. 
De voor bereidingen van dit project nemen circa 
een jaar in beslag. Als alles voorspoedig ver-
loopt, kan in 2014 de schop in de grond.  

Dit project is onderdeel van het programma  
Vrij-Baan. Gemeente Leeuwarden, provincie 
Fryslan en Rijks waterstaat werken samen aan 
bereikbaarheid. Dat is goed voor de hoofdstad 
van Fryslân. Dat is goed voor de regio. Want 
dankzij deze bereikbaarheid blijft Leeuwarden 
de sterke hoofdstad, de banenmotor en het 
economisch- en cultureel centrum van Fryslân. 
Het programma gaat in totaal over ongeveer  
€ 750 miljoen. Alle gebruikers van de wegen  
in en om Leeuwarden profiteren hiervan. Auto-
mobilisten, motorrijders, fietsers, voetgangers 
en gebruikers van het openbaar vervoer en de 
vaarwegen. Alle werkzaamheden worden zorg-
vuldig op elkaar afgestemd. 
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In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.
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