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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt op dit moment aan het aanpassen van de rijrichtingen in de
Herewegbuurt. Zo maken we de Waterloolaan klaar voor tweerichtingsverkeer en passen we de
parkeerplekken in de Anna Paulownastraat aan voor de veranderde rijrichting. Op zondag 25 augustus
of maandagochtend 26 augustus past Combinatie Herepoort de bebording aan in de Waterloolaan, de
Tweede Willemstraat en de Anna Paulownastraat. Op 20 juni heeft u van ons een brief ontvangen
waarin we de aanleiding van deze werkzaamheden hebben toegelicht.
Hinder
Het gebruik van machines, bijvoorbeeld het losschroeven van de oude bebording en plaatsten van
nieuwe bebording, kan voor geluidshinder zorgen.
Nieuwe verkeerssituatie Herewegbuurt
Vanaf uiterlijk maandagochtend 26 augustus is de Waterloolaan open voor tweerichtingsverkeer en is
de rijrichting in de Tweede Willemstraat en Anna Paulownastraat veranderd. Ook zijn er verkeerlichten
geplaatst op de kruising van de Hereweg en de Waterloolaan. Kijk onderstaande afbeelding voor de
nieuwe situatie.

Samen met Wijkcomité en bewoners
Zowel de maatregelen tegen sluipverkeer als het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de
Waterloolaan zijn gemaakt in nauwe samenwerking met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal
bewoners uit verschillende straten. In de plannen hebben we hun ideeën en aandachtspunten zoveel
mogelijk verwerkt. Deze plannen hebben we tijdens een informatiebijeenkomst op 6 juni in MFC De
Stroming toegelicht. U leest hier meer over op www.aanpakringzuid.nl.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de
actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
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 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

