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VOORLOPIGE GUNNING KIK FEANWÂLDEN

De gemeente Dantumadiel heeft in week 3 een nieuwe aanbesteding opgestart. Afgelopen 
week (week 8) was de sluitingstermijn voor het indienen van de offertes. Uiteindelijke hebben 7 
bedrijven ingeschreven om het werk te maken. 

Na een zorgvuldige controle is de voorlopige gunning aan De samenwerking uit Elsloo gegund. De komende periode is er nog 
een bezwarentermijn waarbij de overige inschrijvers nog een bezwaar mogen indienen wanneer ze het niet eens zijn met deze 
voorlopige gunning. Wanneer er geen bezwaren kan er definitief opdracht gegeven worden op 12 maart. Daarna kunnen de 
werkzaamheden starten.  

De Samenwerking  uit Elso heeft op diverse projecten ervaring opgedaan met de reconstructie werkzaamheden, bijvoorbeeld 
in de gemeente Heerenveen. Daarnaast heeft De Samenwerking ook rondom de Centrale As in onder aanneming diverse 
werkzaamheden uitgevoerd. We gaan er als gemeente vanuit dat De Samenwerking zijn naam eer zal aandoen, door 
goed samen te werken met ons als opdrachtgever maar ook met de inwoners van Feanwâlden en de andere betrokken 
partijen. Met als uiteindelijke doel de aanleg van een prachtig park en een transferium waarmee Feanwâlden als openbaar 
vervoersknooppunt op de kaart wordt gezet. Als gemeente zien we de uitvoering van het project KIK Feanwâlden dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 

PAALTJES SÚDERWEI

De afgelopen periode zijn er op de parallelweg van de 
Súderwei ter hoogte van de spoorwegovergang afzetpalen 
aangebracht. 

De laatste tijd heeft de gemeente Dantumadiel diverse 
klachten ontvangen over een gevaarlijke situatie. 
Autoverkeer vanaf de Súderwei gebruikt dit kleine stukje 
parellelweg als toegangsroute richting het dorp. 
Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, omdat 
dit ook een fietsroute is. Aangezien het straks in de 
nieuwe situatie niet meer mogelijk is om van deze 
spoorwegovergang gebruik te maken is besloten deze nu 
alvast afsluiten voor het autoverkeer. 

In de nieuwe situatie kunnen alleen nog voetgangers en 
fietsers gebruik maken van deze spoorwegovergang. De 
spoorwegovergang in de hoofdrijbaan is straks alleen 
geschikt voor autoverkeer. Zie afbeelding pagina 2.
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Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld voor de klankbordgroep KIK Feanwâlden. 

Heeft u vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief? 
Neem gerust contact op met projectleider Boele Dijkstra, via e-mail: B.Dijkstra@noardeast-fryslan.nl
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TESTRITTEN TREIN OP GROENE WATERSTOF

Op het traject tussen Groningen en Leeuwarden voert de pro-
vincie Groningen met een aantal partners de komende periode 
‘s nachts testritten uit met een personentrein die rijdt op groene 
waterstof. De testritten staan gepland in de nachturen tussen 
27 februari en 14 maart. 

De bewoners langs het traject Groningen-Leeuwarden ontvan-
gen een brief van de provincie Groningen. 

Vragen en/of opmerkingen?  
Bel de provincie Groningen (tijdens kantooruren) via telefoon-
nummer 050 316 4911. 
Of stuur een e-mail naar d.koelikamp@provinciegroningen.nl.




