
Aan de bewoner(s) van dit pand

Groningen, 1 mei 2018

Geachte bewoner,

De zuidelijke ringweg van Groningen wordt vernieuwd. Dit brengt de komende jaren hinder met zich 
mee, voor zowel het verkeer als de omwonenden. We vragen hiervoor uw begrip.

Waarom is de ombouw nodig?

De stad Groningen groeit. Er wonen steeds meer mensen. Ook krijgt de stad steeds meer bezoekers. Ze 
komen om te werken, om naar school te gaan, om te winkelen, om uit te gaan of om andere mensen te 
ontmoeten. Daardoor neemt het verkeer op de zuidelijke ringweg toe. In de toekomst wordt het alleen 
maar drukker.

Het Rijk, de provincie en de gemeente hebben 
samen een plan gemaakt voor de ombouw van 
de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak 
Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer 
vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen 
in de stad beter bereikbaar worden. De weg 
wordt beter ingepast in de omgeving. Dat 
verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook 
veiliger ingericht.

De aanpak maakt de zuidelijke ringweg ook in 
de toekomst geschikt om alle verkeer goed te 
verwerken. In de bijlage vindt u een overzicht 
van de belangrijkste aanpassingen.

Wat merkt u ervan?

Op verschillende plekken langs de ringweg is aannemer Combinatie Herepoort al begonnen. Zo zijn de 
bomen op de schuine hellingen van de weg al weggehaald en zijn kabels en leidingen alvast verlegd. 
Binnenkort zult u nog meer gaan merken van de werkzaamheden. Zo komen er op diverse plekken 
tijdelijke wegen, bijvoorbeeld op de ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg. In beide 
richtingen zijn daar dan voor langere tijd twee smallere rijstroken beschikbaar. Vooral in de ochtend- 
en avond spits kan dit tot vertraging leiden.
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Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de werkzaamheden, zoals geluidshinder. Soms is het 
nodig in de avond en de nacht te werken. Dat is in verband met de veiligheid van onze wegwerkers en 
van de weggebruikers. Nachtelijke werkzaamheden kunnen tot in de verre omtrek hoorbaar zijn.

Direct omwonenden krijgen van tevoren een brief als er werkzaamheden zijn waarvan we hinder 
verwachten. Tot hoever het geluid van de werkzaamheden te horen is, is niet altijd goed te 
voorspellen. Daarom kan het gebeuren dat u overlast heeft van werkzaamheden waarover u niet per 
brief bent ingelicht. We proberen dit te voorkomen, maar kunnen het niet uitsluiten.

Meer weten?
»  Uitleg over het plan, het laatste nieuws en actuele informatie over de werkzaamheden vindt u op 

onze website www.aanpakringzuid.nl. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram.
»  U kunt zich via de homepage van onze website ook gratis abonneren op onze digitale 

nieuwsbrieven. Dan krijgt u alle nieuws over Aanpak Ring Zuid in uw mail. U kunt kiezen voor de 
algemene nieuwsbrief, maar er zijn ook brieven voor deelgebieden.

»  Heeft u een vraag over het plan of de werkzaamheden? Stuurt u dan een mail naar  
info@aanpakringzuid.nl.

»  Heeft u een klacht over de wegwerkzaamheden, dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en 
Werkzaamheden van de gemeente. Telefoon: (050) 367 89 89.

»  Met vragen kunt u ook een van de stewards aanspreken die aanwezig zijn in de buurt van de 
grotere werkzaamheden.

» In juni opent ons informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan de deuren.
»  Voor een overzicht van alle werkzaamheden in en om de stad kunt u terecht op  

www.groningenbereikbaar.nl.

Met vriendelijke groet,

Ton Swanenberg     Herbert Hegmann
Aanpak Ring Zuid     Combinatie Herepoort

Bijlage: belangrijkste aanpassingen zuidelijke ringweg


