Aan de bewoners van dit pand
Start werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein

Groningen, 18 december 2019
Onderwerp:
Start werkzaamheden Laan Corpus den Hoorn en Vrijheidsplein
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1698

Geachte heer/mevrouw,
Komende jaren werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan een betere aansluiting op de
zuidelijke en westelijke ringweg. In deze brief nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst en
leest u meer over de werkzaamheden die in januari van start gaan. Bij deze brief ontvangt u ook een
flyer. Hierin leest u meer over de werkzaamheden in 2020 en de toekomstige eindsituaties in uw
buurt.
Uitnodiging informatiebijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de werkzaamheden die in 2020 op stapel
staan, wat dit voor u betekent en wat we doen om de hinder te beperken. In verband met de drukte
die een ieder ervaart tijdens de decembermaand, hebben we besloten de bijeenkomst in januari te
plannen ondanks dat we dan al van start zijn gegaan met de werkzaamheden.
Datum:
Locatie:
Start:

Woensdag 8 januari 2020
Kantoor Aanpak Ring Zuid, Laan Corpus den Hoorn 102-4
19.30 uur

Start werkzaamheden 6 januari
Op 6 januari gaat Combinatie Herepoort van start met het verleggen van de verbindingsweg en het
fietspad tussen de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn en het Vrijheidsplein. Tot eind januari gaan we
onder andere de geluidsschermen verwijderen en de lantaarnpalen verplaatsen. Dit doen we zowel
overdag als ‘s nachts. In deze brief beschrijven we de werkzaamheden tot eind januari.

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.

Wanneer

Bouwverkeer

Fietspad langs verbindingsweg
afgesloten vanaf rotonde tot
Vrijheidsplein

Bouwverkeer

Fietspad langs verbindingsweg
afgesloten vanaf rotonde tot
Vrijheidsplein

20.00 uur 06.00 uur

Sloopwerkzaamheden

Verbindingsweg (zuidzijde)
afgesloten vanaf rotonde tot
Vrijheidsplein

Verplaatsen
lantaarnpalen

22.00 uur 06.00 uur

Bouwverkeer

Voor verkeer vanuit Hoogkerk:
afrit 36 richting Groningen West
is afgesloten

Verplaatsen
lantaarnpalen

20.00 uur 06.00 uur

Bouwverkeer

Verbindingsweg (noordzijde)
tussen Vrijheidsplein richting
rotonde Laan Corpus den Hoorn
afgesloten

6 tot 31
januari

Verplaatsen
lantaarnpalen

6 januari
tot medio
maart

Verleggen
verbindingsweg
(zuidzijde)

13 tot 25
januari

Verwijderen
geluidsscherm

6 op 7
januari
7 op 8
januari
27 op 28
januari
28 op 29
januari

20.00 uur 06.00 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.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

