
Voorlopig Ontwerp van de H.J. Kooistrawei in Wergea klaar 
 
De gemeente Leeuwarden wil de H.J. Kooistrawei in Wergea overzichtelijker maken. Waar 
mogelijk willen ze ook groen toevoegen. Samen met Perspektyf Wergea (werkroepen ‘Groen’ en 
‘Verkeer’) maakte de gemeente een voorlopig ontwerp van de weg. Hier kunnen omwonenden 
op reageren. De gemeente werkt aan de verbetering van de riolering van Wergea. Dat biedt een 
kans om naar de inrichting van de weg te kijken. 
 
Voorlopig ontwerp bekijken 
Benieuwd naar het voorlopige ontwerp? Kijk dan op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan onder het 
kopje Wegen: verbetering riolering Wergea. Wilt u het voorlopige ontwerp liever in het echt 
bekijken? Dat is mogelijk. De papieren tekeningen met het ontwerp hangen vanaf 23 maart in Us 
Doarpshûs, Nieuwe Weg 2-4 in Wergea. De tekeningen zijn vanaf buiten te bekijken. Bewoners 
kunnen reageren op het voorlopige ontwerp door een mail te sturen naar 
secretariaatROI@leeuwarden.nl. Dit kan tot uiterlijk 5 april. 
 
Omwonenden worden uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst 
Omwonenden van de H.J. Kooistrawei ontvangen dinsdag 23 of woensdag 24 maart een brief. Daarin 
worden zij uitgenodigd voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdagavond 30 maart van 
19.30 tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij een toelichting op het ontwerp. Ze kunnen 
vragen stellen en een reactie geven. 
 
Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u wel graag bij de digitale informatiebijeenkomst zijn? Meld 
u dan uiterlijk vrijdag 26 maart aan bij secretariaatROI@leeuwarden.nl onder de vermelding 
‘rioleervernieuwing Wergea’. 
 

Vervanging riolering 

We vervangen twee bestaande riolen in de H.J. Kooistrawei tot aan de M. Kalsbeekstrjitte. Hier komt 
één nieuw riool in de rijbaan voor terug. Ook leggen we een nieuw riool aan in het gedeelte M. 
Klasbeekstrjitte vanaf de H.J. Kooistrawei tot aan de P. Wijbengastrjitte. We vernieuwen ook het 
gemaal vlakbij de brug. De bestrating vanaf de M. Kalsbeekstrjitte tot aan de bebouwde kom (voorbij 
de sportvelden) vernieuwen we ook. 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact op met de gemeente Leeuwarden. Dat kan door te mailen naar 
secretariaatROI@leeuwarden.nl. U kunt ook bellen naar 14 058.  
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