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Geachte heer/ mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopmiddag over de rioleringswerkzaamheden van de 
Flaemske Banken en een deel van de Huylckensteinstrjitte op donderdag 14 juli, van 16:00 uur 
tot 18:00 uur. Deze inloopmiddag vindt plaats in het paviljoen van camping It Krûswetter, 
Skrinserdyk 10 te Easterlittens. 
 
Dit najaar vervangen wij de riolering van de Flaemske Banken en de Huylckensteinstrjitte. We 
leggen een gescheiden rioolstelsel aan. Dat houdt in dat het vuilwater en het hemelwater van 
elkaar gescheiden worden. Door het hemelwater te scheiden van het vuilwater zal het riool 
minder snel vollopen en kunnen we meer opslagcapaciteit creëren.  
 
Bij een dergelijke vorm van groot onderhoud bekijken wij of wij ook aanpassingen moeten en 
kunnen doen aan de bestaande weg. Bij de Flaemske Banken en de Huylckensteinstrjitte zien wij 
geen mogelijkheid veranderingen te doen aan het wegprofiel. De aanwezige kabels en leidingen 
beperken ons in de mogelijkheden daartoe. In de Huylckensteinstrjitte en deels in de Flaemske 
Banken (nrs. 10 t/m 16) komt een nieuwe bestrating met een accentstrook. In het gedeelte van 
de Flaemske Banken van nr. 1 t/m nr. 8 wordt de bestaande steen weer gebruikt. Ook hier komt 
een accentstrook. De trottoirs worden van nieuwe tegels voorzien. Een tekening van de wijze 
van bestrating treft u aan in de bijlage. 
 
Tijdens de inloopmiddagen kunt u spreken met medewerkers van de gemeente. U kunt 
inhoudelijke vragen stellen over de rioleringswerkzaamheden en uw reactie geven op de 
wegaanpassingen. Op basis van uw opmerkingen of wensen worden de tekeningen verder 
uitgewerkt en definitief gemaakt.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Littenseradiel, 
namens hen, 
 
het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

 
 
 
 
 

B. Kroese 



 

 

 

 
 


