
TESSELSCHADESTRAAT

In april beginnen we met de reconstructie van 
de Tesselschadestraat. Alle voorbereidingen 
zijn getroffen en de bomen zijn gekapt. We 
voeren de werkzaamheden in fasen uit, zodat de 
straat steeds bereikbaar blijft. Graag nodigen 
we u uit voor een informatieavond op maandag 

17 maart van 19.30 uur – 21.00 uur, in wijk
gebouw De Toekomst aan Achlummerstraat. 
Projectleider Bernhard Bijma leidt de avond 
kort in, waarna u uw persoonlijke situatie kunt 
bekijken op de diverse tekeningen die op  
borden hangen. 

Uitnodiging
Informatieavond maandag 17 maart
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Werkzaamheden in fasen 
De werkzaamheden starten aan de zijde van de 
WTC rotonde, zodat deze de bouw van de  
parkeergarage niet belemmeren. De Harlinger
trekweg is als laatste aan de beurt. Dergelijke 
werkzaamheden veroorzaken overlast. Maar we 
proberen er alles aan te doen om deze zoveel 
mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de 
straat in fasen aan te pakken en te zorgen dat 
het verkeer altijd door de straat

kan rijden. We verwachten de reconstructie 
eind dit jaar af te ronden. Dan is de Tesselschade
straat veranderd in een representatieve laan 
met bomen aan de kant van de Vosseparkwijk 
en een afgescheiden fietspad aan beide zijden 
van de weg. 

Parkeergarge Revius
In de nieuwsbrief van december meldden we 
dat als alles goed zou gaan, het tankstation in 
januari gesloopt zou worden en de aannemer 
aan het werk zou kunnen. Tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor de bouw van de par
keergarage is door enkele bewoners bezwaar 
gemaakt. De onafhankelijke bezwaarcommissie 
zal hier op korte termijn uitspraak over doen. 
Op de informatieavond kunt u de meest recente 
tekeningen van de parkeergarage bekijken.  
De projectleider is aanwezig om vragen te  
beantwoorden.    

Op de hoogte blijven? 
Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden 
van de aanpassing van de Tesselschadestraat. 
Via informatieavonden, www.vrijbaan.nl, en  
natuurlijk nieuwsbrieven. Deze kunt u ook  
per email ontvangen. Stuur een mail aan:  
tesselschadestraat@vrijbaan.nl of revius@vrij
baan.nl en u krijgt de informatie ook per email. 
Volg ons ook op Twitter: @vrijbaan en Facebook: 
www.facebook.com/LeeuwardenVrijBaan. Tijdens 
de werkzaamheden is Sjoerd Veenstra toezicht
houder en contactpersoon. Hij is telefonisch 
bereikbaar: 058 – 233 8951.

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.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

Veel belangstelling tijdens de vorige informatiebijeenkomst 

over de Tesselschadestraat.


