
•	 Geen	kruisend	verkeer	meer	op	het	Vrijheidsplein
•	 Verkeerslichten	op	ringweg	bij	MartiniPlaza	verdwijnen

•	 Minder	verkeer	op	rotondes	Laan	Corpus	den	Hoorn
•	 Sneller	van	en	naar	de	zuidelijke	en	westelijke	ringweg

We maken een tijdelijke weg om bij het Vrijheidsplein 
ruimte te creëren voor de bouwwerkzaamheden. 
Verkeer vanaf de westelijke ringweg richting het Juli-
anaplein rijdt dan via de rotondes bij Laan Corpus den 
Hoorn. De aanleg van de tijdelijke weg begint in 2022. 
Deze tijdelijke weg blijft tot ongeveer 2024 in gebruik. 

START WERKZAAMHEDEN LAAN CORPUS DEN HOORN EN VRIJHEIDSPLEIN
Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan een betere aansluiting 
op de zuidelijke en westelijke ringweg. Begin 2020 starten we met werkzaamheden in de om-
geving van Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. In deze nieuwsbrief leest u over de 
plannen voor dit gebied, wat we het komende jaar gaan doen en wat u daarvan kunt merken. 

Betere aansluiting op zuidelijke en westelijke ringweg

Tijdelijke omleiding bij het Vrijheidsplein

WERKZAAMHEDEN WEST

Op aanpakringzuid.nl/west leest u over de actuele werkzaamheden, vindt u alle bewonersbrieven en ziet u 
afbeeldingen van hoe het er in de toekomst uit komt te zien.

In het Paviljoen ziet u de maquette van het project, im-
pressies van de nieuwe zuidelijke ringweg, films en ani-
maties. De medewerkers staan voor u klaar om vragen te 
beantwoorden. In de Paviljoentuin kunt u alvast de mate-
rialen bekijken waarmee de nieuwe ringweg wordt ge-
bouwd. Het Paviljoen Ring Zuid staat aan de Muntinglaan 
2. Kijk voor de actuele openingstijden op 
www.aanpakringzuid.nl/contact

Regelmatig een nieuwsbrief in uw mail-
box met de laatste informatie over de 
werkzaamheden? Schrijf u dan in voor de 
nieuwsbrief voor deelgebied West. Als u 
zich aanmeldt voor het SMS-alert van Aan-
pak Ring Zuid, krijgt u een sms-bericht op 
uw mobiele telefoon als werkzaamheden 
in het deelgebied uitlopen. Ook krijgt u 
een sms bij calamiteiten. Inschrijven door 
de nieuwsbrief en de SMS-alert kan via 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Dat kan op verschillende manieren: 

CEES EN MIKE: AANSPREEKPUNTEN IN DE WIJK

INFORMATIECENTRUM PAVILJOEN RING ZUID 

Digitale nieuwsbrief en SMS-alert

Heeft u vragen of klachten die u liever persoonlijk bespreekt? Neem dan contact op 
met één van onze stewards. Cees en Mike zijn geregeld rond de bouwterreinen te 
vinden. Een afspraak maken kan ook. Stuur dan een bericht naar   
info@aanpakringzuid.nl

@aanpakringzuid

facebook.com/aanpakringzuid

Volg ons ook via:

@aanpakringzuid

BLIJF OP DE HOOGTE!
AANPAK RING ZUID



VOORUITBLIK WERKZAAMHEDEN 2020

Als omwonende kunt u de komende jaren te maken krijgen met verschillende vormen van 
bouwhinder: 

In de afbeelding hieronder ziet u in grote lijnen de werkzaamzaamheden waar we in 2020 
mee starten en de hinder waar u mee te maken kunt krijgen. 

Ga voor een actueel en compleet overzicht van de werkzaamheden naar 

www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden 

NachtwerkStofvormingBouwverkeerTrillingen Omleiding Geluid
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LAAN CORPUS DEN HOORN


