
 
Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan een betere aansluiting op de 
zuidelijke ringweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die binnenkort van start gaan. Bij 
deze brief ontvangt u ook een flyer over de werkzaamheden in uw buurt en een uitnodiging voor een 
digitaal spreekuur.  
 
Dit jaar start Combinatie Herepoort met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het 
nieuwe viaduct over de Paterswoldseweg. Om het huidige viaduct te slopen en nieuw te kunnen bouwen, 
leggen we langs de Laan van de Vrede eerst een tijdelijke weg met tijdelijk viaduct aan. Deze 
werkzaamheden kunnen hinder voor u veroorzaken.  
 
Laan van de Vrede (westzijde) dicht voor autoverkeer  
Om de tijdelijke weg langs de Laan van de Vrede veilig aan te leggen, hebben we werkruimte nodig. 
Daarom gaan we de Laan van de Vrede vanaf 15 juni tot medio december afsluiten voor autoverkeer. De 
Laan van de Vrede blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook komen de ondergrondse 
afvalcontainers te vervallen. U kunt gebruikmaken van de ondergrondse afvalcontainers aan de 
Bezettingslaan (locatie 1915) of de Rode Kruislaan West (locatie 1913).  
 
Parkeerplekken dicht 
Met de afsluiting van de Laan van de Vrede 
zijn ook de parkeerplekken langs deze straat 
tot medio december afgesloten. Hierbij het 
verzoek om uw auto voor 8 juni te 
verplaatsen. Als er auto’s blijven staan bij de 
start van de werkzaamheden, dan zijn wij 
helaas genoodzaakt om deze weg te slepen. 
Dit doen wij in overleg met de gemeente 
Groningen. Wij zijn nog in gesprek met de 
gemeente over een eventuele oplossing 
voor de optredende parkeerproblemen. De 
oplossing maken we bekend via de 
verkeersborden langs de Laan van de Vrede 
en via flyers onder de autoruiten.  
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 
 

Werkzaamheden Laan van de Vrede juni 

   

Groningen, 27 mei 2020   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Werkzaamheden Laan van de Vrede juni 

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1803 
  
  

 Geachte heer/mevrouw,  



Digitaal spreekuur 
Graag hadden wij u als omwonenden hier persoonlijk over geïnformeerd. Door de coronamaatregelen 
kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te beantwoorden, houden we op 
dinsdag 9 juni tussen 19.00 uur en 21.00 uur een digitaal spreekuur. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.aanpakringzuid.nl/spreekuur. Aanmelden kan tot en met donderdag 4 juni. 
 

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. Wij informeren u 
regelmatig per brief over de werkzaamheden voor de aankomende periode. 
 
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 

    

 
15 juni tot  
17 juli 

Riolering 
aanbrengen Laan van 
de Vrede.   

Overdag  
Machines en meer 
bouwverkeer door 
de wijk. 

T-splitsing Donderslaan, Laan 
van de Vrijheid en Laan van de 
Vrede afgesloten voor 
autoverkeer. Laan van de 
vrede afgesloten voor 
autoverkeer. Parkeerplekken 
niet beschikbaar voor een 
langere periode.  
(Paterswoldseweg richting 
Laan van de Vrijheid). 

Tot medio 
december 

Bouwen tijdelijke 
weg  Laan van de 
Vrede + viaduct over 
Paterswoldseweg. 
 

Overdag en 
deels in de 
nacht.   

Machines en meer 
bouwverkeer door 
de wijk. 

Laan van de vrede afgesloten 
voor autoverkeer, inclusief 
parkeerplekken Laan van de 
Vrede niet beschikbaar 
(Paterswoldseweg richting 
Laan van de Vrijheid).  

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
 

Afsluitingen  
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