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Geachte omwonende,

Er staan verschiuende projecten op de ptanning in de Beatrixstraat. voor de
aanteg van de stadsverwarming, riolering en regenwaterafvoer is het nodig dat
wij de Beatrixstraat voor een periode openbreken en afsluiten voor verkeer.
Dit biedt ook de mogetijkheid om de Beatrixstraat opnieuw in te richten. ln
deze brief leest u daar meerover- -

lnput van het wijkpanel voor het ontwerp
Vanuit het wijkpane[ ontvingen wij de knetpunten en mogetijke oplossingen
voor de Beatrixstraat. Die punten hebben wij meegenomen in het ontwerp van
de straat.

Wij delen graag het voorlopige ontwerp met u
Het voortopig ontwerp van de herinrichting van de Beatrixstraat is ktaar. wij
delen dit graag met u en de overige bewoners van de Beatrixstraat.

o Ga naarwww.leeuwarden.nt/wiiwerkenaan.
. Bij het project Beatrixstraat staat:

o Het voortopige ontwerp van de inrichting van de Beatrixstraat
(inclusief impressies)

o Een PowerPoint presentatie met daarin atte informatie en
toetichting op het ontwerp, :

o Een gtobate ptanning van het project

Wij ontvangen graag uw mening
Heeft u na het bekijken of lezen van het voortopige ontwerp vragen of
opmerkingen? Die horen wij graag. U kunt uw mening, suggesties of vragen
mailen naar niels.ioustra@teeuwarden.nt. Reageren kan tot uitertijk zondag g

november.

ffrpigt"re bijeenkomst om uw vragen en opmerkingen te bespreken
,§.)wii witlen zo persoontijk mogetijk ingaan op uw vragen of opmerkingen.

Daarom nodigen wij per bijeenkomst maximaal zes personen uit. Mensen met

Sjoch di""e stèd; sioch wat der r0nom bart - It ilde spegelet him 1m wat de takomst hat - pitertèrpstra -rl



Blad 2

GD/ME

dezetfde soort vragen of opmerkingen nodigen wij voor dezelfde bijeenkomst
uit. De digitate bijeenkomsten staan geptand op 17,18 en 19 november.

Geef in uw mail het votgende aan:
o Uw mening, suggestie of vragen
. Of u wilt deetnemen aan een digitate bijeenkomst voor een reactie

(daar gaat onze voorkeur naar uit om het goed te kunnen bespreken)
. Wetke momenten u NIET kunt aanstuiten bij een bijeenkomst. Daar

houden wij rekening mee met het inptannen.

Welke momenten kunt u NIET? Geef het aan in de mail bij uw reactie.
Dinsdaq 17 november/ Woensdas 18 november/ Donderdaq 19 november
14:00 - 15:00 uur 15:00 - 16:00 uur 16:00 - 17:00 uur
17:00 - 18:00 uur 19:00 - 20:00 uur 20:00 - 21 :00 uur

Heeft u een reactie gemaitd en witt u deetnemen aan een bijeenkomst? Dan

mailen wij u voorafgaand de bijeenkomst met meer informatie over de digitate
bijeenkomst.

Achtergrondinformatie van de drie projecten

Stadsverwarmine van Ennatuurtii k
Ennatuurlijk begint in 2021 met de aanteg van stadsverwarming in

Leeuwarden. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is één van de eerste
gebouwen die wordt aangesloten op de nieuwe stadsveÍwarming. De

verbinding tussen de bron van de stadsverwarming en het MCL toopt onder
andere onder de Beatrixstraat door.

Nieuwe rioterine
De riolering in de Beatrixstraat is over een aantal jaren aan vervanging toe.
We hebben bestoten om de riotering in de Beatrixstraat tegetijkertijd met de

aanteg van de stadsverwarming te vervangen. ,

Schoon reeenwater scheiden van vies riootwater
Naast de aanteg van de stadsverwarming en de vervanging van de riotering
leggen we ook een zogenaamd 'hemelwaterafvoerstelsel' aan in de

Beatrixstraat. Doel hiervan is om het schone regenwater te scheiden van het
vuite water in de riolering. Door het scheiden van riootwater en hemelwater
wordt de riotering niet meer extra betast tijdens (hevige) regenbuien.

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?
Neem dan gerust contact met ons op. U kunt dan belten naar 14 058 of maiten

naar de projectteÍder Niels Joustra via niels. ioustra@leeuwarden. nt.

Met vriendelijke groet,

Niets Joustra
Projectteider


