
 
 
Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan een betere aansluiting op de 
zuidelijke ringweg. Graag informeren wij u over de werkzaamheden bij u in de buurt. Op maandag 11 
mei start Combinatie Herepoort met het inrichten van de bouwplaats en met het verwijderen van de 
laatste delen van een oude leiding langs de Laan van de Vrede. Deze leiding is buiten gebruik en gaan 
we verwijderen om ruimte te maken voor een tijdelijke weg tussen het Vrijheidsplein en het 
Julianaplein. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.  
 
Minder parkeerplekken beschikbaar 
De leiding ligt onder een gedeelte van de parkeerplekken langs de Laan van de Vrede. Dit kan hinder 
opleveren omdat er vanaf 25 mei tot 12 juni* minder parkeerplekken beschikbaar zijn. In 
onderstaande afbeelding ziet u om welke parkeerplekken het gaat. Er wordt een aantal tijdelijke 
parkeerplekken aangelegd vanaf de Paterwoldseweg richting de 16 Aprillaan.  
 
*Vanaf 12 juni zijn alle parkeerplekken aan de Laan van de Vrede voor langere periode niet 
beschikbaar. Hierover ontvangt u binnenkort ook meer informatie. 
 

Aan de bewoners van dit pand 
 

Verwijderen oude leiding Laan van de Vrede 

   

Groningen, 8 mei 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Verwijderen oude leiding Laan van de Vrede 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1791 
  
  

 Geachte heer/mevrouw,  



Werkzaamhedenoverzicht 
De werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 17.00 uur. 
 

 
 
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 West of blijf op de hoogte via 
ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 

 

Wanneer 

    

 
11 mei tot 
20 mei   

Leiding verwijderen Laan 
van de Vrede vanaf de 
Paterswoldseweg tot het 
Noord-Willemskanaal  

Overdag  
Machines en meer 
bouwverkeer  

Parkeren is mogelijk langs de 
bouwhekken.  

25 mei tot 
12 juni 

Leiding verwijderen Laan 
van de Vrede vanaf de 
Paterswoldseweg tot de 
16 Aprillaan. 

Overdag  
Machines en meer 
bouwverkeer 

21 parkeerplekken aan Laan 
van de Vrede niet beschikbaar 
(tussen Paterswoldseweg en 
16 Aprillaan). De 
parkeerplekken blijven voor 
een langere periode 
afgesloten.  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 

Afsluitingen  
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