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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de aanleg van het nieuwe viaduct over de
Brailleweg en de oprit naar de A28. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die we de
komende tijd uitvoeren.
Werkzaamheden
Van maandag 19 april tot en met vrijdag 24 april 2021 is de Brailleweg ’s nachts afgesloten vanwege
werkzaamheden aan het viaduct. In deze week voeren we overdag sloopwerkzaamheden uit langs de
kade van het Noord-Willemskanaal, verwijderen we damwandplanken en trillen we hier nieuwe
damwandplanken in.
Van zaterdag 1 mei t/m maandag 10 mei
2021 (meivakantie) is de Brailleweg
zowel overdag als ‘s nachts afgesloten.
Tijdens deze periode voeren we
sloopwerkzaamheden uit en leggen we
een nieuw riool onder de Brailleweg
aan. Vanaf maandag 10 mei 2021 is de
weg weer open.
Vervolgens leggen we een gedeelte van
de nieuwe Brailleweg aan, naast de
huidige Brailleweg. In het weekend van
vrijdag 28 mei 2021 werken we hier dag
en nacht aan en is de Brailleweg
daarvoor afgesloten. Vanaf maandag 31
mei 2021 rijdt het verkeer over het
nieuwe gedeelte van de Brailleweg.
In de tabel in de bijlage leest u meer over de werkzaamheden. In mei ontvangt u van ons een nieuw
overzicht met de werkzaamheden in de zomermaanden.

Hinder
We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Dat is helaas niet
altijd mogelijk, zoals u op de vorige pagina las. Tijdens nachtelijke werkzaamheden is de bouwplaats
verlicht.
Het lostrillen en intrillen van de damwanden voeren we van dinsdag 20 april tot met vrijdag 23 april
2021 overdag uit van 7.00 uur en 16.30 uur. Dit gebeurt met een kraan vanaf een ponton in het
water. Deze werkzaamheden geven hinder door trillingen en geluid. De sloop- en asfaltwerkzaamheden die we uitvoeren geven ook veel geluidshinder. Verder rijdt er meer bouwverkeer in uw
omgeving.
Voor bepaalde werkzaamheden is het nodig om de Brailleweg en de oprit Groningen-Centrum naar
de A28 richting Assen af te sluiten of een verkeersregelaar in te zetten. Kijk voor een overzicht van de
stremmingen en werkzaamheden in de tabel bij deze brief.
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
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.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 Julianaplein of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied
van: nacht- en weekendwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00
uur en 19.00 uur.

Wanneer

Maandag 19 april
t/m zaterdag 24
april

Plaatsen
metselwerk
viaduct, plaatsen/
verwijderen kraan
op ponton

Dinsdag 20 april
t/m vrijdag 23
april

Sloopwerkzaamheden, uittrillen en
intrillen
damwandplanken

’s Nachts van 22.00
uur tot 06.00 uur

Geluid van
machines.
Verlichting

Brailleweg in de
nacht afgesloten van
22.00 uur tot 6.00
uur voor alle verkeer

Overdag

Geluid van
sloopwerk en
machines.
Trillingen

Inzet
verkeersregelaar
tussen 7.00 uur en
16.30 uur
Brailleweg en oprit
Groningen-Centrum
naar A28 richting
Assen van 22.00 uur
tot 6.00 uur
afgesloten voor alle
verkeer
Brailleweg afgesloten
van zaterdag 1 mei
7.00 uur t/m
maandag 10 mei
6.00 uur voor alle
verkeer

Woensdag 21
april

Aanbrengen
leidingen
Brailleweg

’s Nachts van 22.00
uur tot 06.00 uur

Geluid van
machines

Zaterdag 1 mei
t/m zondag 9 mei

Sloopwerkzaamheden, aanbrengen
riool, herstellen
wegdek

Overdag

Veel geluid van
sloopwerk en
machines

Maandag 10 mei
t/m vrijdag 28
mei

Aanleg nieuw deel
Brailleweg, zanden betontransporten

Overdag,
doordeweeks

Geluid van
machines.
Vrachtverkeer

-

Geluid van
asfalt frezen en
machines

Brailleweg afgesloten
van vrijdag 28 mei
20.00 uur t/m
maandag 31 mei
6.00 uur voor alle
verkeer

Vrijdag 28 mei
t/m maandag 31
mei

Asfaltwerkzaamheden

Dag en nacht

