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Geachte heer/mevrouw,
De afgelopen tijd heeft Combinatie Herepoort bij u in de omgeving werkzaamheden uitgevoerd voor
de aanleg van het nieuwe viaduct over de Brailleweg en de oprit vanaf de Brailleweg naar de A28. In
deze brief geven we u een update over de werkzaamheden die we de komende tijd gaan uitvoeren.
Werkzaamheden
Vanaf 18 januari 2021 starten we met het plaatsen van liggers voor het brugdek van het nieuwe
viaduct van de A28 over de Brailleweg. Deze liggers zijn balken van 46 meter lang die we met behulp
van kranen vanaf de A28 over de Brailleweg plaatsen. Daarnaast gaan we ten westen van het
Julianaplein damwandplanken uittrillen.
De verwachting is dat we in januari ook kunnen starten met het dempen van de Julianavijver en het
aanbrengen van het zand (voorbelasting) ter voorbereiding op het tijdelijke Julianaplein.

Hinder en locatie werkzaamheden
We voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag uit tussen 07.00 uur en 19.00 uur. De
damwandplanken trillen we overdag uit en voeren we ’s nachts af. We verwachten dat het lostrillen van
de damwanden weinig geluids- en trillings-hinder geeft. Wel rijdt er meer vrachtverkeer in uw directe
omgeving.
De liggers voor het nieuwe viaduct plaatsen we van 18 tot en met 22 januari ‘s nachts van 22.00 uur
tot 6.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden zijn de A28 richting Assen tussen het Julianaplein en de
afrit Groningen-Zuid en de Brailleweg afgesloten. Om deze nachtelijke werkzaamheden veilig te
kunnen uitvoeren is werkverlichting nodig en branden er bouwlampen. We proberen de overlast zo
veel mogelijk te beperken.
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
Met vragen of klachten 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 ons 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 en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit tussen 07.00 uur en
19.00 uur.
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