Petitie steun zorgen om plannen ‘Stringbrêge’ te Wergea
Geachte edelachtbare heer/vrouwe,
Wij als bewoners van Wergea, uiten onze zorgen over de brug die gemeente Leeuwarden aan de
Hilleburen te Wergea wil gaan plaatsen.
Er is in het verleden een bruggetje toegezegd
In de informatie die onze buurt van de gemeente Leeuwarden over het project ‘Stringbrêge’ ontving,
sprak de gemeente altijd over een bruggetje. Het bruggetje zou de wijk Grut Palma beter met het
dorp verbinden, dat vooral belangrijk is voor de schoolgaande kinderen.
Wij vragen om een brug die alleen toegankelijk is voor fietsers en voetgangers
De huidige geplande brug staat niet in verhouding tot hetgeen beloofd is.
Wij zien het liefste een bruggetje, met een dusdanige bouw dat autoverkeer niet mogelijk is.
Hiermee wordt de wijk Grut Palma goed verbonden met Wergea, waarbij de fietsers en voetgangers
zich in een veiligere verkeerssituatie bevinden. Zou de brug kleiner worden, dan zorgt dat ook voor
een beter behoud van het beschermd dorpsgezicht van Wergea.
Veiligheid en gezondheid
Het ontbreken van zgn. wachtvoorzieningen zal chaos geven en daarmee ook gevaarlijk zijn voor
zwemmers en spelende kinderen. Boten wachten dobberend voor de brug. Dan hebben we het nog
niet eens over de ongezonde diesellucht die de motoren daarbij verspreiden. Ook bewoners die
tussen beide bruggen in wonen missen nu hun aanlegplek om de brug te kunnen bedienen.
Recreatie en onze middenstand
Er kan geen sloep onder de geplande brug van 0,95m door. Dat veroorzaakt erg veel wachtende
boten in het vaarseizoen. Bovendien zal de brugwachter nu meer tijd kwijt zijn om boten door het
dorp te laten varen. Dat maakt dat vele recreanten het dorp niet meer zullen aandoen en daaronder
lijdt onze middenstand (café ’s Lands Welvaren, bakker Teije de Boer, Slagerij Harmke, Spar Hansma,
… etc.) dan weer.
Wij spreken onze steun uit voor het kortgeding van de bezorgde Wergeasters
Graag maken wij aan u kenbaar door onze handtekeningen dat er in het dorp Wergea meer zorgen
zijn over de Stringbrêge.

Hoogachtend,
Een van bezorgde Wergeasters, te weten:

Naam: …………………………………………………

Handtekening:

…………………………………….

