Aan de bewoners van dit pand
Sloopwerkzaamheden oude zuidbaan zuidelijke ringweg

Groningen, 1 april 2019
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Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1411

Geachte heer/mevrouw,
De komende periode voert Combinatie Herepoort bij u in de buurt werkzaamheden uit die mogelijk
hinder veroorzaken. Combinatie Herepoort start overdag met de sloop van de oude afrit Oosterpoort
en de oude zuidbaan van de zuidelijke ringweg. Met deze brief informeren wij u over deze
werkzaamheden.
Sloopwerkzaamheden
Vanaf 1 april beginnen we met de sloop van de oude afrit Oosterpoort en van de oude zuidbaan van
de zuidelijke ringweg (zie bijlage voor een overzicht van de werkzaamheden). We verwijderen asfalt
en stalen barriers, waarna we de oude geluidsschermen en de oude afrit Oosterpoort slopen. Daarna
slopen we de oude zuidbaan tussen de Esperantokruising en het Oude Winschoterdiep. We voeren
de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. De sloopwerkzaamheden duren
tot ongeveer midden juni.
Hinder
De sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder. Om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken
zetten we containers om de grote sloopkranen. Ook komt er een geluidswerend doek langs de
opening van het viaduct ter hoogte van het Oude Winschoterdiep.
Werkt u in de nacht of werkt u vanuit huis? Dan denken wij graag met u mee over mogelijkheden om
de hinder voor u te beperken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@aanpakringzuid.nl.

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze
werkzaamheden en de actuele planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuelewerkzaamheden.
Vragen en klachten
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Meld u dan via de website aan voor de nieuwsbrief zuiderplantsoen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Bijlage: Overzicht werkzaamheden sloop oude zuidbaan
Op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur

Werkzaamheden

Periode

Bijzonderheden

Voorbereidende werkzaamheden op oude
zuidbaan: asfalt en barriers verwijderen,
slopen geluidsschermen
Slopen oude afrit Oosterpoort

1 april tot en met 19 april

-

8 april tot en met 19 april

-

Voorbereidende werkzaamheden sloop
oude zuidbaan
Slopen oude zuidbaan: liggers uithijsen,
dek slopen, steunpalen omtrekken en
slopen

1 april tot en met 19 april

-

1 april tot en met 7 juni

Met Pasen geen
werkzaamheden
Mogelijke
verkeersmaatregelen
tijdens sloop boven het
Winschoterdiep. Kijk op
www.aanpakringzuid.nl
voor de actuele situatie

