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Dit document is een overzicht van ingebrachte punten van bewoners waarvoor een tijdelijke 

maatregel wordt gerealiseerd.  

(Vetgedrukte tekst = opmerking/vraag van de omgeving. Cursief is onze reactie met eventuele 

maatregelen) 

1) It Waarlamke, De Markol, De Klút: er ligt nog veel bouwafval in het toekomstig openbaar 
groen. 

Het bouwafval is inmiddels weggehaald. In fase 1 worden de toekomstige speelterreintjes vlak 
gemaakt, ingezaaid en op de terreintjes in fase 1 wordt eerst één speeltoestel neergezet. 
Zie de afbeeldingen voor de locaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatieaanduiding bij vraag 1: It Waarlamke en De Markol         Locatieaanduiding bij vraag 1:De Klút 
 

2) De brug over de Wurdumerfeart is slecht zichtbaar. Is het mogelijk om daar een 
lantaarnpaal neer te zetten? 

Langs het trottoir, dicht bij de brug i s inmiddels een lantaarnpaal geplaatst.  
 

3) De verlichting ontbreekt bij It Boumantsje 
Een paar lantaarnpalen zijn inmiddels neergezet. Vanwege de bouw kunnen nog niet alle 
lantaarnpalen worden geplaatst. 
 

4) It Boumantsje: kan groot bouwverkeer omgeleid worden, zodat het niet langs woningen 
rijdt die bewoond zijn? 

Afsluiten voor groot verkeer is niet mogelijk, omdat ook hulpdiensten in de straat moeten kunnen 
komen. Een inrijverbod is niet te handhaven. 
 

5) Wergeasterdyk – It Boumantsje/Houtekster: veiliger maken van de oversteken. 
Tijdelijk trottoir wordt aangelegd. 
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Locatieaanduiding bij vraag 5 

 
6) IKC Teresa: onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie tijdens halen en brengen van kinderen.  

Het probleem is bekend. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, maar door de beperkte ruimte 
moeten we dit goed onderzoeken. Er is geen tijdelijke maatregel om dit probleem op te lossen.   
 

7) Er liggen erg veel hondenpoepzakjes in de berm.  
We gaan hier een bak plaatsen. Deze is inmiddels besteld. De bak wordt tijdelijk geplaatst op de hoek 
Houtekster/Wergeasterdyk.  
 

8) Fûgeldyk: vaak grote plassen op straat.  
Dit probleem gaan we oplossen door het water beter af te voeren. 
 

9) De bruggen in De Klamp zijn tijdens een vorstperiode zo glad dat men hier niet kan fietsen. 
De Gemeente is momenteel in gesprek met de leverancier van de bruggen over de stroefheid van de 
dekplanken van de bruggen. We willen dit definitief oplossen. We voeren eerst geen tijdelijke 
maatregelen uit.  
 

10) Kunnen er tijdelijke maatregelen bij/langs fietspad ter plaatse van Klampsterpaed en 
Fûgeldyk worden aanbracht? 

Er worden voorrangsborden en markering aangebracht.  
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Locatieaanduiding bij vraag 10 

 
11) Is het mogelijk om snelheidsremmende maatregelen bij de Fûgeldyk aan te brengen? 

Bloembakken, verkeersdrempel en borden worden aangebracht. 
 

 
Locatieaanduiding bij vraag 11 
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12) Kan de watergang bij de Skries worden opgeschoond? Opschonen watergang ter plaatse 
van de Skries? 

Dit is inmiddels grotendeels uitgevoerd. 
 

13) Er is nog veel ondiepte in watergang van de Klampsterfeart 
Dit Is inmiddels grotendeels opgelost. 
 


