Fasering werkzaamheden Centrum HOV-Leek
Uitvoering Oosterheerdtstraat t/m Vredewoldplantsoen
Fase 1: Aanpassing bushaltekom Oosterheerdtstraat
Afsluiting kruising Oosterheerdtstraat richting centrum
Vanaf de rotonde N372 wordt de bushalte verlengd van de Oosterheerdtstraat. De halte wordt opnieuw ingericht
met meer fietsrekken. Het gedeelte vanaf de rotonde tot aan de Tolberterstraat is tijdens de werkzaamheden
afgesloten voor autoverkeer.
Bereikbaarheid:
• De Tolberterstraat/De Tip is vanaf het Vredewoldplantsoen bereikbaar voor autoverkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de fiets- en voetpaden op de kruising;
• Autoverkeer moet omrijden via Euroweg en Lindensteinlaan en Vredewoldplantsoen.
Tolbertstraat 50 (voormalig Univépand): blijft bereikbaar. Waar nodig maken we tijdelijke
voorzieningen met rijplaten om op het terrein te komen;
•

Bussen: De bussen zullen tijdelijk een andere route rijden. Bij de rotonde aan de N372 wordt
een tijdelijke bushalte aangelegd. Fietsers worden, in verband met de veiligheid, omgeleid. Dit
wordt met borden aangegeven.

Omleidingsroute auto- en vrachtverkeer
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Uitvoering Oosterheerdtstraat t/m Vredewoldplantsoen
Fase 2: Aanpak kruising Oosterheerdtstraat
Afsluiting kruising Oosterheerdtstraat
De kruising Oosterheerdtstraat en Tolberterstraat wordt iets opgeschoven. Tijdens deze werkzaamheden is de
kruising afgesloten voor auto- en vrachtverkeer.
Bereikbaarheid:
• Het centrum is met de auto bereikbaar via Vredewoldplantsoen, Samuel Leviestraat en De
Schans.
• Voor fietsers en voetgangers wordt er een oversteek gemaakt over de Oosterheerdtstraat buiten
het bouwterrein om. Zo blijven de ingang en de fietsenstalling van Ridderhof bereikbaar.
•

Bussen: De tijdelijke bushaltes blijven tijdens deze fase van kracht.

•

Ridderhof: Voor de bewoners van de Ridderhof zijn de hoofdingang en het parkeerterrein
achter het gebouw normaal bereikbaar.

Omleidingsroute auto- en vrachtverkeer
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Uitvoering Oosterheerdtstraat tot Vredewoldplantsoen
Fase 3: Aanpak Oosterheerdtstraat en oversteek fietsers en voetgangers
De Oosterheerdtstraat vanaf de kruising met de Tolbertstraat/De Tip tot en met de kruising van het
Vredewoldplantsoen wordt voorzien van nieuw asfalt en is daarom afgesloten. De fiets- en voetgangersoversteek
wordt veiliger en duidelijker zichtbaar gemaakt met een zebrapad en haaientanden.
Bereikbaarheid:
•
•

Autoverkeer wordt omgeleid via Lindensteinlaan en Euroweg, via de Samuel Leviestraat
en De Schans. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de Oosterheerdtstraat.
Dit gedeelte is dan voor het overige verkeer gesloten.
Buslijnen: De tijdelijke bushaltes bij de rotonde N372 blijven in gebruik.

Omleidingsroute auto- en vrachtverkeer
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•
•

Tehuis Vredewold: heeft een parkeerterrein aan het Vredewoldplantsoen, deze houden we
zolang mogelijk bereikbaar. Bij mogelijke stremming van deze inrit of overlast wordt er
tijdig door de aannemer gecommuniceerd;
Het winkelcentrum: aan de Samuel Leviestraat blijft bereikbaar via De Schans en
Tolberterstraat.

Omleidingsroutes bij afsluiting Vredewoldplantsoen
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Fase 4: Uitvoering rotonde Euroweg-Lindensteinlaan
De inrichting van de rotonde wordt aangepast en voorzien van nieuw asfalt. De bushalte aan de Lindensteinlaan
wordt verplaatst naar het midden van de rijbaan.
Bereikbaarheid
• De rotonde wordt twee weekenden gestremd, tijdens overige werkzaamheden is de rotonde
open voor verkeer. Deze stremmingen worden aangegeven door middel van borden.
Tijdens de weekendstremmingen wordt het autoverkeer omgeleid via het Industriepark. Via Groevelaan en George
Wilhelmlaan of via Lindensteinlaan en De Schans. Voor fietsers en voetgangers wordt er een rijplatenbaan
aangelegd buiten het bouwterrein om. Zij kunnen altijd doorgang vinden. Bewoners hoeven dus alleen een stukje
om te rijden.
• Bussen: busverkeer blijft mogelijk tussen de Euroweg en de Lindensteinlaan door de aanleg van
een tijdelijke rijplatenbaan.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek
De gemeente Leek en de provincie Groningen willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren.
Hiervoor moet langs de route een aantal maatregelen genomen worden. Het maatregelenpakket HOV Leek is op
1 april 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Leek en op 23 september 2015 hebben Provinciale Staten
hierover een besluit genomen. Meer informatie over het project HOV Leek vindt u op
www.provinciegroningen.nl/hovleek.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uitvoerder dhr. Geert Drost van aannemersbedrijf
Jansma Drachten, tijdens werkdagen van 7.00 – 17.00 uur te bereiken op: 06 – 20 60 45 56. Ook kunt u contact
opnemen met dhr. Ingmar Slagter van de gemeente Leek, telefoonnummer 0594 - 55 15 15
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