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Geachte heer/mevrouw,
Afgelopen januari is Combinatie Herepoort gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het
verbreden van de A28. In februari heeft het winterse weer ervoor gezorgd dat de werkzaamheden
tijdelijk werden stilgelegd. Hierdoor is de planning aangepast. In deze brief geven we u een update
van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren.
Werkzaamheden
Op dit moment zijn we bezig met grondwerk om het gebied klaar te maken voor de
vervolgwerkzaamheden. Op maandag 22 maart 2021 starten we met het aanbrengen van lagen
grond en het plaatsen van big bags als voorbelasting. De grond wordt hoger aangebracht dan straks
nodig is. Dat zorgt ervoor dat de lagen grond goed worden samengedrukt voor een stevige
ondergrond. Deze voorbelasting blijft 9 weken liggen, tot medio juni 2021.
Als de ondergrond stevig genoeg is, halen we de bovenlaag eraf om op de juiste hoogte te komen en
kunnen we starten met de verbreding van de A28 en de afrit. In de loop van juni informeren we u
over de planning van deze vervolgwerkzaamheden.
Hinder
We voeren de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur. Het lossen van grond
(en dan met name de klap van de laadklep) kan geluidshinder geven. Een overzicht van de
werkzaamheden en mogelijke hinder ziet u 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.

Locaties werkzaamheden langs A28

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 de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van
nacht- en weekendwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op
doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
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Afsluitingen

Maandag 22
februari t/m
vrijdag
12 maart

Grondwerkzaamheden
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maart t/m
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maart t/m
vrijdag 9 april
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Geluid van
machines,
bouwverkeer

Invoegend bouwverkeer
geregeld met verkeersregelaar
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-
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Doordeweeks,
overdag
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geregeld met verkeersregelaar

