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Onderwerp
Heri nrichting Burgemeester Seinenstraat

Geachte heer/mevrouw,

ln november 2o2o hebben we u geïnformeerd over de herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat in

Aduard. Normaal organiseren we een inloopbijeenkomst waarop we u informeren over de uitvoering van

het werk. Helaas kan dit nu niet in verband met de geldende coronamaatregelen. Daarom informeren we

u graag met deze brief over de start van de werkzaamheden.

Stand van zaken
De aanleg van de drinkwaterleiding en riolering zijn afgerond. We zijn begonnen met de herinrichting van

de Burgemeester van Barneveldweg. Aansluitend hierop starten we met de herinrichting van de

Burgemeester Seinenstraat. Deze werkzaamheden zijn aanbesteed en we hebben Broekema
Wegenbouw B.V. uit Groningen de opdracht gegeven het werk uit te voeren.

Herinrichting
De werktekening van de herinrichting hebben wij als bijlage toegevoegd bij deze brief. Wilt u de tekening
iets gedetailleerder bekijken, dan kunt u de tekening ook vinden op de website van de gemeente
(www.westerkwartier.nl) en dorpsbelangen (www.dorpsbelangenaduard.nl). Hier vindt u ook een

3D-animatiefilm waarin u in vogelvlucht door het ontwerp reist.

Nog even samenvattend zijn de belangrijkste onderdelen van het plan:
o uitvoeren rijbaan in asfalt met streetprnt (motief straatstenen) en versmallen tot

ca.4r8o m;
. regelmatig onderbreken van versmalde rijbaan door een iets breder profiel. Hier zijn de

rijwielpadbanden vervangen door brede molgoten waardoor de rijbaan ter plaatse ongeveer 5,20
m breed wordt;

o uitvoeren van trottoirs aan weerszijden in gebakken straatstenen;
. smalle afiruijkende stroken inrichten voor de gevels van de wonìngen in natuursteen of

geveltuintjes. Over de invulling van de geveltuintjes nemen we met de desbetreffende bewoners

contact op;
. opnieuw inrichten van het parkeerterrein van de supermarkt (Bloemstraat) en

gebruiksvriendelijker maken voor het gebruik van winkelwagens;
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. vervangen van het muurtje voor de kerk (langs de trottoirs) door een leuning om het doorzicht
vanaf Kaakheem naar de Abdijkerk te verbeteren;

. inpassen van het 4 mei herdenkingsmonument in het nieuwe ontwerp;
o accentueren van de voormalige Zuider- en Noorderpoort van het klooster in de rijbaan door de

contouren van het oude wapen van het klooster van Aduard in het asfalt te markeren;
. aanbrengen van nieuwe openbare (LED) verlichting;
. doortrekken van het laatste gedeelte van het wegprofiel van de Heereweg tot aan de Hofstraat.

Planning en fasering
De werkzaamheden starten in week 14 (5-9 april). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om
de overlast tot een minimum te beperken. Om het mogelijk te maken dat de werknemers veilig kunnen
werken, stellen we tijdens de aanleg van de trottoirs éénrichtingsverkeer in.

Verkeer vanaf de Heereweg in noordelijke richting is dan mogelijk.
Verkeervanaf de zijde van de Burgemeestervan Barneveldweg wordt door borden omgeleid. Dit lukt
niet tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden. Vooral het aanbrengen van de streetprint is een

tijdrovende klus, waarbij de hele wegbreedte nodig is. Dit gebeurt in z fasen. Fase r in week z4 en fase z

in week 27. Doorgaand verkeer is in deze perioden niet mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens
het werk gewoon doorrijden.

De aannemer Broekema Wegenbouw informeert u over de nadere details van de werkzaamheden en de

bereikbaarheid van uw woning/bedrijf tijdens de uitvoering. ln de bijlage vindt u de planning van de

werkzaamheden.

I nformatievoorzien i ng
. Op www.broekemawegenbouw.nl/seinenstraat vindt u alle informatie over dit project.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de WhatsApp-groep;
o Hiernaast kunt u altijd (zt lil de omgevingsmanager Koos Bakkeraanspreken bij eventuele

vragen of problemen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer o6 - z8 75 5379.
o Toezichthouder van de gemeente Westerkwartier is Engbert lJpma. Hij is bereikbaar via

telefoonnummer: 0594 - 5o8874.

Meer informatie en de tekeningen van de herinrichting kunt u vinden op de websites van de gemeente en

dorpsbelangen Aduard. Mocht u nog vragen hebben over de herinrichting, neemt u dan gerust contact op
met H. Bekkema. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 o594 of stuur een mail naar

ha ns. bekke ma (Ðwesterkwa rtie r. n l.

We gaan er vanuit u hiermee voor nu voldoende te hebben geihformeerd

Met vriendelijke groeten,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,
teamleíder Team Wegen, Verkeer & Vervoer

D. Edeler

Werktekenin
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