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Boarnsterdyk Nes
In Nes aan de Boarnsterdyk wordt aan de weg gewerkt, volgens de inwoners ligt het
werk al een tijd stil:
Waar wordt precies aan gewerkt? Wat is het doel?
Het betreft hier de uitvoering van het project “herinrichting De Tûntsjes”, waar ook de
Boarnsterdyk onder valt. Een gedeelte van de Boarnsterdyk wordt opnieuw ingericht,
riolering /afwatering wordt verbeterd. Het doel is: opwaarderen van de woonstraat cq het
verbeteren van een “stukje” woongenot / leefomgeving.

Op welke wijze (wie en wanneer) zijn de omwonenden uit Akkrum en Nes geïnformeerd?
De voorbereidingen zijn in 2015 gestart. In september en in oktober 2015 is er een
bewonersavond georganiseerd om gezamenlijk met bewoners tot een goed
herinrichtingsplan te komen. In januari 2016 is het plan middels een bewonersbrief uit de
doeken gedaan. In juli 2016 is in een bewonersbrief een “stand van zaken” weergegeven
over de contractvoorbereiding. In januari 2017 is een bewonersbrief uitgegaan met
informatie over een vooropname van de woningen in het werkgebied. In februari 2017 is
in een bewonersbrief de start / werkwijze uitgelegd. De laatste brief is in november 2017
uitgegaan met uitleg over de gedane werkzaamheden en waarom (door slechte
weersomstandigheden) werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2018. Tussentijds is er
altijd ruimte gegeven voor het stellen van vragen: inloopuur bij de aannemer, telefonisch
en via het mailadres van het project detuntsjesakkrum@heerenveen.nl

Wanneer zijn de werkwerkzaamheden begonnen, wat was de planning t/m realisatie?
De werkzaamheden voor de herinrichting zijn gestart op 6 maart 2017, eind oktober
2017 zijn de werkzaamheden aan de Boarnsterdyk opgestart. In het bestek was 17
december 2017 opgenomen als einddatum van de realisatie. Door slechte
weersomstandigheden en door vertragingen / onvoorziene omstandigheden is de
einddatum uitgesteld naar half april 2018 zoals verwoord in de bewonersbrief van
november 2017.

Wat is de reden dat er gestopt is met het werk?
Door de slechte (te natte) weersomstandigheden.

Wanneer is de Boarnsterdyk weer klaar en berijdbaar voor het doorgaande verkeer?
Zoals aangegeven in de brief van november 2017 had de Boarnsterdyk half februari
gereed moeten zijn. Echter door de invallende vorstperiode zijn de straatwerkzaamheden
opgeschort. Wij gaan er wel van uit dat alle werkzaamheden half april, zoals ook
aangegeven in de laatste bewonersbrief, zijn afgerond.

Zijn er nog meer werkzaamheden rond Nes en Akkrum-Oost gepland binnen kort?
Wat nog gepland staat is de renovatie van de bruggen: Zeilroedebrug en Boarnebrêge en
in afwachting wat het plan “waterwonen” staat nog het laatste stukje van de
Boarnsterdyk (Boarnsterdyk oost) op het programma. De planning van dit laatste is nog
niet bekend.

Als de bouw aan de weg niet volgens planning verloopt, hoe zijn omwonenden in Akkrum
en Nes geïnformeerd over de vertraging, zo nee waarom niet. Wel geïnformeerd over de
vertraging, wie zijn precies geïnformeerd?
De bewoners zijn /worden geïnformeerd door middel van bewonersbrieven. Informatie
kan natuurlijk ook ‘gehaald’ worden zoals staat aangegeven in de bewonersbrieven,
telefoonnummers staan vermeld, mailadres staat weergegeven
detuntsjesakkrum@heerenveen.nl en er is een inloopspreekuur. Hieronder is een kaartje
weergegeven met het verspreidingsgebied van de bewonersbrieven, dit zijn ruim 654
brieven.

