
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkzaamheden Hebbesstraat 

en (verlengde) Oenemastraat 

De werkzaamheden voor de bouw van Marijke Hiem zijn ondertussen van start 

gegaan. Drie aannemers, de firma Baas, Knipscheer en ADS Groep, zijn 

daarvoor bij u in de buurt aan het werk. In deze nieuwsbrief leest u wat er de 

komende tijd gaat gebeuren. 

 

Op dinsdag 19 of woensdag 20 februari 

komt de boorinstallatie aan die nodig is 

voor het aanbrengen van de 

funderingspalen voor Marijke Hiem. Deze 

installatie wordt via de Coehoorn van 

Scheltingaweg en de Hebbesstraat naar de 

juiste plek gebracht. Zodra er geboord is, 

maken de betonwagens gebruik van 

dezelfde route. 

 

Wat er verder gebeurt 

Ondertussen legt de firma Baas de 

leidingen aan voor onder meer water, 

elektra en dataverkeer. Met deze leidingen 

moeten ze twee keer dwars door de 

Hebbestraat en in de lengte langs de 

Hebbesstraat. 

 

Volgende week, in de voorjaarsvakantie, 

legt de firma Knipscheer een bouwweg 

voor u aan tussen de Meineszstraat en de 

Oenemastraat. Voor deze bouwweg worden 

de klinkers uit de Hebbesstraat gebruikt. 

 

Daarvoor moeten de aannemers het 

volgende doen: 

 Klinkers verwijderen aan de 

Hebbesstraat en verplaatsen naar 

de bouwweg. 

 De putten voor de waterafvoer aan 

de Hebbestraat worden afgedekt. 

 Baas legt de leidingen voor water, 

elektra en dataverkeer in en langs 

Hebbesstraat. 

 Er komt een weg met 

puinverharding voor het 

bouwverkeer in de Hebbesstraat. 

 Voor de veiligheid wordt het deel 

Hebbesstraat tussen Meineszstraat 

en Coehoorn van Scheltingaweg 

afgesloten. 

 De bouwweg tussen Meineszstraat 

en Oenemastraat wordt aangelegd. 

 

Zoveel mogelijk afgestemd 

De aannemers stemmen de 

werkzaamheden zoveel en zo goed 

mogelijk op elkaar af. Maar er valt niet aan 

te ontkomen dat er wat overlast ontstaat. 

Misschien dat u een andere route met de 

auto of de fiets moet kiezen dan dat u 

gewend bent. Wij vragen hiervoor uw 

begrip. 

 

Heeft u vragen? 

Dan kunt u bellen met de toezichthouder 

van de gemeente Edzo Haaijer: 06 

10277980. 
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