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Werkzaamheden aan Mounleane

Geachte heer/mevrouw,
Bij het project N381 Drachten – Drentse grens pakt de provincie Fryslân niet alleen de hoofdweg aan,
maar ook de wegen in de nabije omgeving. Deze worden opgeknapt en opnieuw ingericht. Om u daarover
te informeren, nodigen wij mede namens de provincie Fryslân u hierbij uit voor een inloopmarkt over het
project N381 Drachten – Drentse grens, infrastructurele maatregelen onderliggend wegennet, Mounleane.
De inloopmarkt wordt gehouden op maandag 8 juni a.s. tussen 19:00 en 21:00 aan de Telle 21 (MFC de
Wier) te Ureterp.
Tijdens deze inloopmarkt zijn medewerkers van zowel de provincie Fryslân als Roelofs aanwezig welke u
aan de hand van tekeningen nadere uitleg kunnen geven over de werkzaamheden.
Werkzaamheden
De Mounleane tussen Wijnjewoude en Ureterp wordt buiten de bebouwde kom ingericht als een veilige 60
km/u weg. Met een verbeterd wegprofiel en snelheidsremmende voorzieningen in de vorm van visuele
wegversmalling. Hiermee wordt het een veilige weg en met minder verkeer. Donkergrijze stroken op de
weg zorgen voor visuele versmalling van de weg. Kruisingsvlakken worden uitgevoerd in gekleurd asfalt.
De bermen worden voorzien van grasbetonstroken.
De werkzaamheden zullen 10 augustus starten en zullen begin oktober gereed zijn. Het doorgaande
verkeer zal worden omgeleid. U als bewoners kunt uw perceel wel bereiken. Op onderstaande
afbeelding is de afbakening van het projectgebied weergegeven.

Figuur 1 Projectgebied

Contactgegevens omgevingsmanager
Om de communicatie tussen u en ons optimaal te laten verlopen zal ik als aanspreekpunt voor de
omgeving fungeren. Bij mij kunt u dan ook terecht met uw eventuele vragen, opmerkingen of meldingen
via het telefoonnummer: 06-10782029. Ook kunt u vragen, opmerkingen of meldingen digitaal doorgeven
via de website https://n381.meldhetroelofs.nl. Hiervoor dient u zich eenmaal te registreren met gebruik
van uw emailadres waarna u in kunt loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. De binnenkomende
vragen, klachten of meldingen komen dan automatisch bij mij terecht.
Voor specifieke vragen over het ontwerp kunt u ook contact opnemen met Dick Piquer van de provincie
Fryslân via het telefoonnummer: 0516-464030/06-51249914.
Informatie over het project
Tijdens het project zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en vorderingen van het
project middels nieuwsbrieven van de provincie Fryslân, op de websites van de provincie Fryslân en
Twitter:
Website provincie Fryslân: www.N381.nl
Twitter: @projectN381 (https://twitter.com/projectN381)
Roelofs APP
Het project is te volgen via de Roelofs APP. Wanneer u deze APP download, kunt
u alle nieuws omtrent de werkzaamheden volgen. Tevens wordt de planning op
de APP getoond en staan de contactgegevens van de omgevingsmanager hierop
vermeld.

Wij zien u graag op 8 juni a.s. tussen 19:00 en 21:00 aan de Telle 21 (MFC de Wier) te Ureterp.
Mochten er voortijd al vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Roelofs Groep

Baukje de Beer
Omgevingsmanager

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden besteden wij ook aandacht aan het verminderen van de CO 2 uitstoot. Dit doen we door vooraf een
project – specifieke berekening te maken van de uitstoot en vervolgens verbeteringen door te voeren. Hierdoor wordt de CO 2 uitstoot op dit
project verminderd. Door het omlaag brengen van de CO 2 uitstoot leveren we een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu.

