
 
 
Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand   

     
Uw kenmerk - Datum 21 februari 2018 

Ons kenmerk B03/D01/21480174/kvs Contactpersoon W. Kooistra 

Onderwerp  

Informatiebrief realisatie 3 bruggen 
Skoatterwâld 

Bijlage(n) Overzichtkaart 

bouwlocaties en 
verkeersroutes 

     

Geachte heer / mevrouw, 

     

In opdracht van de gemeente Heerenveen start Roelofs medio maart 2018 met de realisatie van 3 bruggen 
bij u in de wijk Skoatterwâld. De bruggen, die qua vormgeving en uitstraling gelijk worden aan de overige 
bruggen in de wijk Skoatterwâld, worden gerealiseerd op de volgende locaties: 

 1 autobrug in het verlengde van het Luytkemeer en verbindt het Luytkemeer met de kruising Anna 
Giezenweg / Tjeerd Stienstraweg,  

 1 fiets- voetgangersbrug in het verlengde van het Luytkemeer en vormt een aansluiting op 
Rentmeester.  

 1 fiets- voetgangersbrug verbindt het Schoterplein met de kruising v. Aerssenstraat / Rentmeester 
/ Johan Willem Frisolaan.  

 

Daarnaast worden er werkzaamheden verricht aan de watergangen nabij de bruggen. 
 
Middels deze brief willen wij u informeren over de voorgenomen werkzaamheden. 

 
Planning 
De start uitvoering is medio maart 2018. De drie bruggen zullen gelijktijdig gebouwd worden. De uiterste 
opleverdatum van de bruggen is juni 2018. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de gehele uitvoeringsperiode blijft de omgeving bereikbaar, er zijn geen stremmingen. In de 

bijlage is een overzichtskaart opgenomen met daarop weergegeven de bouwlocaties van de bruggen, 
fietsroutes en routes bestemming- en bouwverkeer. 
 
Hinder 
U zou tijdens de werkzaamheden (beperkte) hinder kunnen ervaren in de vorm van geluidsoverlast en 
extra bouwverkeer. Helaas is dit onvermijdelijk. Door u te informeren willen wij u de gelegenheid geven 
hierop te anticiperen.  

 
Wij hopen op uw begrip en een vlot verloop van de werkzaamheden, zodat de hinder voor u tot een 
minimum beperkt blijft. 
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Voor leveringsvoorwaarden zie onze internetsite. Toezending op aanvraag. 

Vestigingen in Den Ham, Sneek, Spijkenisse, Stadskanaal, Steenwijk en Veenendaal. 



 

  

Contactgegevens en informatie over het project 
Heeft u vragen, opmerkingen of meldingen dan kunt u die richten aan bovengenoemd contactpersoon.  
 
Ook kunt u de Roelofs App downloaden in Google play of App Store. De App 
informeert u over de laatste ontwikkelingen van het project door foto’s, 

statusupdates en de planning te publiceren. U kunt via de app ook meldingen 
doorgeven.  
 
Daarnaast is tijdens de uitvoeringsperiode elke dinsdagmiddag van 13:00uur tot 14:00uur inloopspreekuur 
in ons infopunt op de bouwlocatie. Ook hier kunt u met vragen terecht. 
 
We gaan er vanuit u hiermee vooreerst voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u desondanks nog 

vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen. 
 

     
Met vriendelijke groet, 
Roelofs Beheer BV 
 
 

Wobbe Kooistra 
Uitvoerder 
w.kooistra@roelofsgroep.nl 
06 514 073 86 

      
 
      
 

 
 
      
      

 


