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Beste meneer S. Zoodsma,

Op 21, september 2022heeft u een vraag gesteld over het woonrijp maken van de

Westmeep in combinatie met het bouwverkeer. ln deze brief geven wij u hierop antwoord.

Vraag

'Op dit moment worden vele straten in Ludingo woonrijp gemaokt, of zijn deze net woonrijp
gemoakt. Dit geldt ook voor de Westmeep. Volgens ons moet er nog bouwverkeer over de

Westmeep naar Ludingo-zuid. ls het de bedoeling dat bouwverkeer naor Ludinga-zuid een

ondere route goot nemen en dat de Westmeep (grotendeels) niet meer toegonkelijk is voor
bouwverkeer? Wijzijn benieuwd naar de ofwikkeling en route von bouwverkeer door deze

wijk, zowel met oog op de veiligheid maor ook rekening houdend met de eventuele schade

die het bouwverkeer mogelijk veroorzoaktoan de onlongs of binnenkort opgeleverde straten
in deze wijk'.

Woonrijp maken onze bewoners
Alle wegen inclusief de Westmeep worden door de projectontwikkelaar woonrijp gemaakt.

Dit verhoogt het wooncomfort voor de bewoners van de wijk. Sommige bewoners aan

bijvoorbeeld de Westmeep wonen al 15 jaar aan een bouwweg. Voor deze en andere

bewoners is een nette openbare omgeving belangrijk voor hun woonplezier en wordt er niet
gewacht totdat het laatste huis is gebouwd.
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Bouwverkeer gaat over Westmeep

Het bouwverkeer blijft gewoon over de Westmeep rijden, wanneer de wegen woonrijp zijn

gemaakt. Eventuele schade wordt door de gemeente hersteld.

Niet uniek
De situatie aan de Westmeep is niet uniek. Op veel plekken in Harlingen zijn

ontwikkelplannen, waarbij het bouwverkeer ook over de openbare weg gaat.

Vragen?
lk ga ervan uit, dat wij uw vragen voldoende hebben beantwoord. Heeft u toch nog vragen?
Neem dan gerust contact op met Minne Schiphof, wegenbeheerder bij het team Openbare
Werken. Zijn emailadres is m.schiphof@harlingen.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester e ders van de gemeente Harlingen,

S.C. van Gent
Secretaris

c.M. rps

Burgemeester
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