
Nieuw plan tunnel Lemmerweg: 

 Na de tunnel komt direct een beweegbare brug 

Doorvaarhoogte: 1,50 meter bij gesloten brug 

 Helling blijft even steil (4%) 

(volgens gehanteerde richtlijnen mag dit echter slechts 2,7% zijn) 

 Helling wordt 30 meter ‘langer’  

(was 70 meter wordt 100 meter) 

 Dagelijks fietsen ongeveer 5000 fietsers/brommers door de tunnel 

(officiële telcijfers van de gemeente) 

Enquêteformulier: 

1) Dit nieuwe plan lijkt mij: 

O Dit is een goede oplossing 

O Dit is een slechte oplossing, want: O helling is te steil voor mij O nadelig voor mijn boot 

2) Over de beweegbare brug met een doorvaarhoogte van 1,50 meter bij gesloten brug: 

O Ik denk dat de brug niet vaak open hoeft, veel boten kunnen er wel onderdoor 

O Ik ben bang dat de brug vaak open moet, wat leidt tot files van fietsers in de tunnel 

O Ik ben bang dat de brug vaak open moet en er daardoor opstoppingen van boten ontstaan 

O Geen mening 

3) Als ik het voor het zeggen had, deed ik het volgende: 

O Dit nieuwe plan aanleggen 

O Vaarverbinding laten stoppen bij de Potterzijlflat (aan beide kanten) en de tunnel laten zoals het nu is. Als 

de flat over zoveel jaar gesloopt wordt, kijken we verder. Boten kunnen dan niet doorvaren, maar het aan-

zien van Sneek vanaf de snelweg is wel mooi (water) en de wijken liggen mooi aan het water. Dit bespaart nu 

het geld van de tunnel/brug-aanpassingen (ongeveer €2 miljoen besparing). 

O Helemaal geen water meer aanleggen. De gebieden opknappen met eventueel fietspad/wandelpad, groen 

en/of een speeltuintje. Dit bespaart heel veel geld (ongeveer €8 miljoen) wat beter aan andere zaken be-

steed kan worden. 

4) Informatie vanuit de gemeente over dit onderdeel: 

O De gemeente heeft mij goed geïnformeerd / betrokken bij de 

plannen. 

O De geplande aanpassingen kwamen voor mij als een verras-

sing. Gelukkig heeft het actiecomité gezorgd voor aandacht in de 

media (krant, tv en radio) waardoor ik toch op de hoogte was. 

5) Mijn straat en huisnummer zijn: 

_____________________________________________________ 

6) Mijn leeftijd is: 

_______ jaar 

7) Opmerkingen: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Inleveren liefst vóór 12 november! Meer info? 433850 (‘s avonds) Binnen bij C1000 


