
  

Phaesmaweg 15 Tel.: (0511) 451464 www.danielpijnackerbv.nl Rabo 35.64.22.798 VCA**, ISO 9001 & 
9291 NB  Kollum Fax: (0511) 452291 info@danielpijnackerbv.nl KvK 01051603 FSC gecertificeerd 
Postbus 11  9290 AA Kollum  BTW nr. 

NL007584878B01 
 

 
      

 
Kollum, 6 augustus 2015 
 
Beste bewoners aan de Roptawei en de Balthasar Bekkerstrjitte, 
 
We zijn nog steeds in volle gang bezig met de reconstructie van de Roptawei en de Bekkerstrjitte, 
maar het einde komt langzaam dichterbij. We hebben vanwege de snelle voortgang de fasering zoals 
die op het kaartje was weergegeven los moeten laten. Vandaar dat wij u met regelmaat per brief en op 
Facebook op de hoogte houden van de dingen die staan te gebeuren. Zo ook nu, dus hierbij een 
update van de werkzaamheden. 
 
Wat gaat er gebeuren: 

• Op dinsdag 11 augustus a.s. worden fases 2c, 2d en 2f geasfalteerd. Dat betekent dat vanaf 
Garagebedrijf Hovinga tot iets voorbij de school de weg volledig afgesloten is voor alle 
verkeer. Woont u in 2c, 2d of 2f, let op! Heeft u uw auto nodig die dag, zorg dan dat hij elders 
in het dorp geparkeerd staat. U kunt uw oprit niet af. ’s Avonds als het asfalt is afgekoeld, kan 
het bestemmingsverkeer weer over het nieuwe wegdek rijden. 

• De uiteindelijke deklaag over de gehele Roptawei en een klein gedeelte van de Bekkerstrjitte 
(bij binnenkomst dorp) wordt in een later stadium aangebracht. De weg wordt dan opnieuw 
voor enkele dagen afgesloten. U wordt hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht. 

• In fase 1c is de hoofdriolering aangebracht. Er worden nu nog huisaansluitingen gemaakt. 
• Volgende week, start huisaansluitingen fase 1c. 
• Week van 17 augustus start straatwerk fase 1c. 
• Volgende week start straten stoep 2c (zodat de stoep er in ligt voor de school weer begint). 
• Week van 17 augustus start laatste fase, fase 2e. De bewoners die in dat werkvlak wonen 

krijgen volgende week een brief, waarin precies wordt uitgelegd wat dat voor u betekent. 
• De riolering van fase 2f is met de andere fases meegenomen. De herinrichting van het pleintje 

voor Café Veldzicht wordt na de braderie (26 augustus) opgepakt. 
 
Vragen of klachten 
Het is niet mogelijk om de reconstructie van Metslawier uit te voeren zonder dat u daar hinder van 
ondervindt. Door de voorspoedige voortgang van het werk is de fasering iets aangepast. We proberen 
de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van het dorp zo goed mogelijk te 
garanderen. Toch kan het zijn dat er problemen ontstaan of dat u een klacht heeft.  
 
Daarvoor kunt u altijd bij ons terecht. Wij hebben ervoor gekozen om op verschillende manieren met u 
te communiceren. U krijgt regelmatig een brief waarin de belangrijkste punten benoemd zijn.  
Daarnaast kunt u bij vragen of klachten een e-mail sturen naar: info@danielpijnackerbv.nl of bellen 
naar telefoonnummer: 06-22.99.67.02. Dit telefoonnummer is bereikbaar van ma t/m vr van 8.00 tot 
17.00 uur. Op elke woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur kunt u gebruik maken van het 
inloopspreekuur in de directiekeet. Deze staat naast het jeugdhonk op De Singel.  
Daar zit de omgevingsmanager Ester Swiers voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en om, waar 
mogelijk, eventuele problemen voor u op te lossen. 
 
Er is een speciale Facebook pagina aangemaakt, waarop u alle informatie kunt teruglezen. U kunt de 
Facebook pagina vinden door te zoeken op reconstructie Metslawier. Ook op de website van de 
gemeente www.dongeradeel.nl en de website van Daniël Pijnacker b.v. www.danielpijnackerbv.nl 
worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst. De gemeente Dongeradeel publiceert de 
wegafsluitingen waar mogelijk in het gemeentekatern in uw huis-aan-huis blad dat elke woensdag 
verschijnt. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de planning en alle 
gebeurtenissen. 
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Wij vertrouwen op een prettige samenwerking, waarbij we met uw steun en medewerking een goed 
resultaat van de uitvoering en een verbetering van uw omgeving realiseren. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de gemeente Dongeradeel en Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker b.v. 
 
 
Hieronder ziet u op het kaartje hoe de fasering is opgebouwd. De data van de fasering kloppen 
vanwege de snelle voortgang niet meer en zijn aangepast naar het werkschema. 
 

 
 


