Aan de bewoners van dit pand
(Nachtelijke) werkzaamheden Brailleweg maart en april 2019

Groningen, 28 februari 2019
Onderwerp:
(Nachtelijke) werkzaamheden Brailleweg maart en april 2019
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1379

Geachte heer/mevrouw,
De komende periode voert Combinatie Herepoort werkzaamheden uit bij u in de buurt die mogelijk
hinder veroorzaken. Deze werkzaamheden zijn zowel overdag als ’s nachts en bestaan uit het
afbouwen van het tijdelijke viaduct ter hoogte van de Brailleweg en het slopen van het bestaande
viaduct over de Brailleweg. Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden op en rond
de Brailleweg, de planning en eventuele hinder.
Combinatie Herepoort werkt aan de afbouw van de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct bij de
Brailleweg. Dit is nodig om het huidige viaduct bij de Brailleweg te kunnen slopen en een nieuw
viaduct te kunnen bouwen. In de tabel in de bijlage ziet u de verschillende fases. Om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren bouwen we eerst deze tijdelijke weg met het tijdelijke viaduct,
zodat het verkeer richting het Julianaplein via de tijdelijke weg gaat rijden. Vier weken later volgt ook
het verkeer richting Assen. Daarna slopen we het bestaande viaduct over de Brailleweg.
Nachtelijke werkzaamheden A28
De sloop van het bestaande viaduct voeren we uit in twee stappen en gebeurt overdag. De
Brailleweg sluiten we hiervoor af. Deze afsluitingen zijn in een weekend en een nacht in maart en in
de meivakantie (zie bijlage voor de exacte data). De andere werkzaamheden worden ook in enkele
nachten uitgevoerd. Dit is nodig omdat het verkeer op de A28 niet altijd gestremd mag worden. De
werkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder.
De gedetailleerde informatie over deze werkzaamheden vindt u op onze website in de presentatie
van de informatiebijeenkomst Brailleweg e.o. van 27 februari: www.aanpakringzuid.nl. Klik op
Bibliotheek -> Overleggen en bijeenkomsten.

Situatie na het eerste omzetweekend: tussenfase

Situatie na het tweede omzetweekend: sloop bestaande viaduct Brailleweg

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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief Julianaplein.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager
Combinatie Herepoort

Bijlage: Fasering werkzaamheden Brailleweg
Fase

Periode

Werkzaamheden

Dag/nacht

Hinder

Voorbereidingen

4 tot 8 maart

Dag en nacht

Mogelijke
geluidsoverlast

Eerste omzetweekend
(richting Julianaplein)

8 tm 10
maart

Dag en nacht

Mogelijke
geluidsoverlast

Tussenfase

11 maart tot
5 april

Slopen fundering
draagconstructie
verkeersboren en
verwijderen lichtmasten
Gereedmaken tijdelijke weg
richting Julianaplein en
omzetten van het verkeer
(10 maart tussen 4:00 en
5:00 uur)
Asfalt verwijderen, riolering
en fundering aanbrengen.
Slopen oostelijk dek
bestaande viaduct.

Nacht

Tweede
omzetweekend
(richting Assen)

5 tm 8 april

Dag en nacht

Sloop bestaande
viaduct

20 april tm 6
mei

Gereedmaken tijdelijke weg
richting Assen en omzetten
van het verkeer (7 april rond
9:00 uur)
Slopen westelijk dek,
steunpunten en fundering
bestaande viaduct

Brailleweg
afgesloten (23 en
24 maart overdag
en 26 maart ‘s
nachts)
Mogelijke
geluidsoverlast

Dag

Brailleweg
afgesloten
(meivakantie)

