Aan de bewoners van dit pand
Wijziging planning damwandplanken
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Geachte heer/mevrouw,
Op 1 augustus heeft u van ons een brief ontvangen over de aangepaste planning van het intrillen van
de damwandplanken bij u in de buurt. Hierin staat dat Combinatie Herepoort vanaf 8 augustus start
met het intrillen van de noordelijke damwandplanken vanaf het Oude Winschoterdiep tot aan de
Esperantostraat. De planning voor deze damwandplanken is gewijzigd.
Oorzaak
Het trillen verloopt minder snel dan gepland. Dit komt doordat er de afgelopen dagen problemen zijn
geweest met het materieel. Daarnaast werken we momenteel op plekken met een hardere
ondergrond. Om verdere vertraging te voorkomen gaan we eerst de overige noordelijke
damwandplanken intrillen. De noordelijke damwandplanken vanaf het Oude Winschoterdiep tot aan
de Esperantostraat trillen we in vanaf het onderliggend wegennet. Hiervoor hoeft de weg niet
afgesloten te zijn en staan we voor dit deel niet onder tijdsdruk van de zomerstremming.
Nieuwe planning
De voorlopige planning van deze damwandplanken staat nu op 15 augustus tot 23 augustus. Deze
datum is nog onder voorbehoud. Op onze website www.aanpakringzuid.nl/damwand staat de meest
actuele planning. Deze kunt u ook ophalen in het Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan 2, open van
woensdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De planning van het intrillen van het zuidelijke deel van de damwand bij u in de buurt is op dit
moment nog niet bekend. Zodra deze planning beschikbaar is, zullen wij u ook hierover informeren.

Vragen en klachten
Met vragen of klachten kunt u tijdens de werkzaamheden bellen met het Loket Damwand, telefoon
(050) 210 01 45 of stuur een e-mail naar info@aanpakringzuid.nl.
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of
blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden:
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

