
 

 
Van 12 november tot en met 25 november gaat Combinatie Herepoort in de nacht delen van de A7, 
de zuidelijke ringweg en de A28 asfalteren. Deze werkzaamheden gaan hinder veroorzaken.   
 
Hinder  
Het asfalteren geeft geluidshinder door het frezen (weghakken) van asfalt en het gebruik van 
machines. Omdat het werk zich verplaatst, blijft de overlast niet de hele nacht op één plek. We 
proberen de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken door geluidswerende maatregelen te 
treffen, maar hinder is helaas onvermijdelijk. Wie daarmee gebaat is, kan gratis een setje oordoppen 
afhalen in het Paviljoen Ring Zuid (Muntinglaan 2).  
 
De werktijden zijn van 19.00 uur tot 06.00 uur. De starttijd kan variëren tussen 19.00 uur en 22.00 
uur. We werken in de nacht zodat de ringweg overdag open blijft voor het verkeer.  
 
Verkeer 
Per werklocatie wordt er tijdelijk een deel van één rijstrook afgesloten. Het verkeer kan via één 
rijstrook langs de werkzaamheden rijden.  
 
Weekend 16 – 18 november 
Tijdens het aanpassen van de snelheid op de tijdelijke weg van 50 naar 70 km per uur is de 

noordbaan van de ringweg (richting Drachten) dicht in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 

november (van 22.00 tot 07.00 uur) en in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 november (van 

22.00 tot 08.00 uur). 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Hinder i.v.m. nachtelijke werkzaamheden A7, 

de zuidelijke ringweg en de A28 

   

Groningen, 9 november 2018   
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Geachte heer/mevrouw,  
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Actuele informatie 

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze 

werkzaamheden en de actuele planning  leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-

werkzaamheden.  

 
De locaties van de werkvakken: 
 

 
 
 
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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief zuiderplantsoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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