Aan de bewoners van dit pand

Werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein maart/ april

Groningen, 29 februari 2020
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Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1734

Geachte heer/mevrouw,
Graag informeren wij u over werkzaamheden bij u in de buurt. Komende periode gaan we onder
andere verder met het verleggen van de weg tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het
Vrijheidsplein. Ook gaan we verder met het intrillen van de damwandplanken bij de Gasunie. In deze
brief leest u meer over de werkzaamheden in maart en april.
Locaties werkzaamheden

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied
van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en 17.00 uur
en veroorzaken geen hinder voor de omgeving.
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- Fietspad toegankelijk via één zijde
In de nacht tussen 22.00 - 06.00 uur:
- 16 tot en met 21 maart onderdoorgang
rotonde en ingang stadspark afgesloten
- 23 tot en met 28 maart onderdoorgang
rotonde afgesloten
- 30 maart tot en met 4 april
onderdoorgang rotonde afgesloten
- Oprit 36 richting Drachten afgesloten
- Afrit 36 vanuit Drachten afgesloten
- Verbindingsweg ring West richting
Drachten afgesloten
- Oprit Laan Corpus den Hoorn richting
Vrijheidsplein afgesloten
-

Afrit 36 vanuit Drachten afgesloten
Oprit 36 richting Drachten afgesloten
Afrit 36a Martiniplaza vanaf Julianaplein
Verbindingsweg Ring West richting
Drachten

-

23 tot en met 28 maart afrit 36a
Martiniplaza vanaf Julianaplein
afgesloten
30 maart tot en met 4 april afrit 36a
Martiniplaza vanaf Julianaplein
afgesloten

-
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Fietspad langs verbindingsweg
afgesloten
Tot 5 maart één rijstrook afgesloten
tussen 10.00 en 15.00 uur.
In de nachten van: 5, 6, 10, 11, 12 en 13
maart verbindingsweg dicht
Vrijdag 6 maart Vrijheidsplein westzijde
en oprit n7 richting A28 afgesloten

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.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

