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Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 4 februari hebben Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort een online
informatiebijeenkomst gehouden over de overlast van het tijdelijke viaduct over de
Paterswoldseweg. Tijdens deze bijeenkomst hebben we omwonenden bijgepraat over de uitkomsten
van het vervolgonderzoek en de te nemen maatregelen. Ook hebben we afgesproken om in een
vervolgbijeenkomst een nieuwe update te geven. In deze brief leest u over de stand van zaken tot nu
toe en nodigen we u uit voor de informatiebijeenkomst van volgende week.
Uitnodiging
Graag praten we u weer bij over het vervolg van de maatregelen tegen de overlast. Op donderdag 4
maart 2021 houden we van 19.30 tot 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. U kunt zich
hiervoor aanmelden op www.aanpakringzuid.nl/informatiebijeenkomst4maart2021. Aanmelden kan
tot en met woensdag 3 maart 2021.
Uitkomst onderzoek: Tijdelijk viaduct Paterswoldseweg wordt ‘ingepakt’ tegen geluidsoverlast
Op basis van het aanvullende geluidsonderzoek naar de overlast van de tijdelijke brug, hebben
Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort besloten de liggers en het rijdek dubbelzijdig
‘in te pakken’. Dat moet voor een flinke vermindering van de geluids- en trillingshinder zorgen.
Hiervoor wordt een grote hoeveelheid isolatiemateriaal op maat gemaakt en dat kost tijd. Tijdens de
informatiebijeenkomst van donderdag 4 maart gaan we uitgebreid op in op deze vervolgstappen en
de planning hiervan.

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

