
   
  

 

                                                                        
Drachten, 2 mei 2022 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Vanaf 9 mei 2022 komt het project herinrichting kind-centrum Siddeburen in een nieuwe fase waardoor de 
werkzaamheden in uw omgeving veranderen. Met deze brief willen wij u daarover informeren.  
 
De eerste fase van het project, de terreininrichting rondom het Kindcentrum, hebben we inmiddels afgerond. 
Vanaf 9 mei 2022 wordt het nieuwe Kindcentrum in gebruik genomen. De toegang tot de school, sporthal en 
sportvelden zal via de tijdelijk weg plaats vinden. 
 
Wat gaan we nu doen in de volgende fase? 

- Aanpassen van de kruising nabij de jeugdsoos voor Junior verhuur:    9-5-2022 t/m 13-5-2022 
- Het aanbrengen van een voetpad in het bestaande straatwerk aan de Kugelslaan oost: 16-5-2022 t/m 26-5-2022 
- Het opnieuw bestraten van de kruising aan de Hoofdweg/ Kugelslaan:   13-7-2022 t/m 22-7-2022 

 
Kleine vooruitblik. ( Hierover wordt u later meer gedetailleerd geïnformeerd) 
- Aanbrengen nieuwe ontsluitingsweg Kugelslaan west     6-7-2022 t/m 13-7-2022 
- Herinrichting van de Hoofdweg ( Hoofdweg volledig afgesloten)    20-6-2022 t/m 13-7-2022 
- Aanbrengen straatwerk Westerlaan       13-7-2022 t/m 22-7-2022 
- Aanbrengen groen         sep-2022 
 
Bereikbaarheid 
De school, sporthal, sportvelden zijn toegankelijk via de nieuwe tijdelijke weg. 
 
Werkzaamheden kruising nabij Junior verhuur/ jeugdsoos. 9-5-2022 t/m 13-5-2022 
Bedrijven aan de Kugelslaan oost nu nog bereikbaar via de kruising Hoofdweg – Kugelslaan. 
 
Werkzaamheden voetpad Kugelslaan oost  en herstarten kruising Hoofdweg 16-5-2022 t/m 5-7-2022 
Bedrijven aan de Kugelslaan oost zijn bereikbaar via de nieuwe toegangsweg / parkeerplaats / Kugelslaan zuid. 
In deze periode zou het fijn zijn als bezoekers de auto parkeren op de parkeerplaats nabij de voetbalvelden. 
 
De fasering en planning van de werkzaamheden zijn op zodanige wijze ingericht dat de bereikbaarheid van de 
scholen en overige bestemmingen zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Toch zal het ook voorkomen dat de 
werkzaamheden hinder geven en de bereikbaarheid minder goed is. In overleg kunnen we vervolgens bepalen 
hoe we eventuele noodzakelijke bereikbaarheid kunnen oplossen. 
 
Contact 
Heeft u vragen over, of eventueel klachten tijdens, onze werkzaamheden dan kunt bellen met ons 
informatienummer  via 06-11780608. 
 
namens BAM Infra, 
 
Jan de Haan / Uitvoerder  
 
 



   
  

 

 

    


