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Geachte bewoner(s) en ondernemer(s), 
 
KWS Infra gaat in opdracht van de gemeente De Fryske Marren van 20 februari 2023 tot en met eind 
juli 2023 de Straatweg Noord te Lemmer opnieuw inrichten om de doorstroming en verkeersveiligheid 
van het omliggende woon- en bedrijventerrein ook in de toekomst te kunnen garanderen. De 
werkzaamheden bestaan uit het opbreken en opnieuw aanleggen van de rijbaan, het fietspad, het 
voetpad, het storten van betonstroken, het aanbrengen van nieuwe trottoirbanden en 
regenwaterkolken.  
 
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in twee fases uitgevoerd: 

 Fase 1 | 20 februari 2023 – medio mei 2023 
Opbreken en vervangen van rijbaan, het fietspad en het voetpad op het traject kruising 
N359/Straatweg Noord tot de kruising Straatweg Noord / noordelijke inrit sportpark De Rien  
(ter hoogte van de fietsbrug). 

 
 Fase 2 | Medio mei 2023 – eind juli 2023 

Opbreken en vervangen van rijbaan, het fietspad en het voetpad op het traject kruising 
Straatweg Noord / noordelijke inrit sportpark De Rien (ter hoogte van de fietsbrug) tot het 
komgrensbord voorbij de Wielewei.  

 
Omleidingen 
Om de veiligheid van u, onze medewerkers en overige weggebruikers te garanderen wordt het verkeer 
omgeleid. Tijdens beide fases wordt eerst de rijbaan en daarna het fiets- en voetpad vervangen. 
Waardoor het fietsverkeer plaatselijk omgeleid kan worden. 
 
In fase 1 wordt autoverkeer dat vanaf de N359 richting bedrijventerrein Lemsterpark en sportpark De 
Rien omgeleid via de A6 – N354 – Straatweg. In Fase 2 is sportpark de Rien vanaf de N359 weer 
bereikbaar. Verkeer dat in deze fase op het bedrijventerrein Lemsterpark moet zijn, wordt omgeleid via 
de A6 – N354 – Straatweg – Taanderij. 
 
Afvalinzameling 
Tijdens de werkzaamheden kunnen de afvalcontainers op ophaaldagen op vaste plekken neergezet 
worden. Hierover wordt op dit moment afstemming gezocht met de afvalinzamelaar. Voor mensen die 
slecht ter been zijn assisteren wij met het (ver)plaatsen van uw afvalcontainer. Op de bewonersavond 
en het wekelijkse inloopspreekuur wordt u verteld waar de afvalcontainer neergezet dient te worden.  



 

 

 
 
 
  
Bereikbaarheid 
Houd er rekening mee dat uw oprit gedurende de werkzaamheden doordeweeks niet of nauwelijks 
toegankelijk is met een voertuig. Wij willen u vriendelijk vragen uw voertuig tijdens de werkzaamheden 
op bijvoorbeeld de parkeerplaats van sportpark De Rien of een vergelijkbare locatie te stallen. In de 
weekenden is uw oprit weer toegankelijk. Mocht dit bij uitzondering niet het geval zijn, dan lichten wij u 
hierover op tijd in. 
 
Bewonersavond 
Op maandagavond 6 februari van 19:30 tot 21:30 uur organiseren wij samen met gemeente De Fryske 
Marren een inloopbijeenkomst in het sport- en cultureel centrum De Hege Fonnen, Betelgeuze 2 te 
Lemmer. Op deze avond kunt u tussen bovengenoemde tijden vrij inlopen, de tekeningen inzien en zijn 
medewerkers van ons en de gemeente aanwezig om toelichting te geven op de werkzaamheden en uw 
vragen te beantwoorden. 
 
Wekelijks inloopspreekuur 
Vanaf vrijdag 24 februari is de KWS-keet op de parkeerplaats van het sportpark aan de Straatweg 
Noord elke vrijdag van 11:00 -12:00 open voor geïnteresseerden. Eén van onze medewerkers zit dan 
klaar om uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven op de werkzaamheden. 
 
Bouwapp 
Het project is online te volgen via de Bouwapp. Door de onderstaande QR-code te scannen met uw 
telefoon kunt u de KWS-Bouwapp installeren en het project ‘Herinrichting Straatweg Noord Lemmer’ 
opzoeken en volgen. Hierdoor blijft u op de hoogte van de voortgang, bijzonderheden en actuele 
omleidingen. 
 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit project, dan kunt contact opnemen met: 
 
Gerlof Slager | Projectbegeleider KWS 
gslager@kws.nl 
06 82 50 54 56 
 
Haije Loonstra | Toezichthouder gemeente De Fryske Marren  
h.loonstra@defryskemarren.nl 
14 05 14  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens KWS Zwolle-Leek, 
 
Gerlof Slager 
Projectbegeleider KWS Zwolle-Leek 
 


