Aan de bewoners van dit pand
Hinder i.v.m. nachtelijke werkzaamheden Brailleweg

Groningen, 7 mei 2018
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Hinder i.v.m. nachtelijke werkzaamheden
Bert Kramer
ARZ-COR-SYS-0846

Geachte heer, mevrouw,
Vanaf 14 mei a.s. voeren wij voor een lange periode verschillende nachtelijke werkzaamheden uit bij u in
de buurt. Wij verwachten dat deze werkzaamheden hinder voor u gaan opleveren. In deze brief leest u
wat we gaan doen.
Werkzaamheden
Onlangs zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de tijdelijke weg en
het tijdelijke viaduct bij de Brailleweg. Door het tijdelijke viaduct kan het verkeer vanaf de A28 naar het
Julianaplein blijven rijden tijdens de bouw van het nieuwe Braillewegviaduct. Op 14 mei gaan we starten
met het intrillen van de damwanden langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg. Ook worden de betonnen
zijwanden (vleugelwanden) gesloopt bij het viaduct van de Brailleweg.
Hinder
Het plaatsen van damwanden gaat voor een langere periode hinder opleveren in de vorm van trillingen en
geluid. De werkzaamheden voeren wij in de nacht uit. Dit is in verband met het waarborgen van de
veiligheid van de omgeving en het verkeer. Ook de sloopwerkzaamheden veroorzaken hinder door geluid
en trillingen.
In bijgaand overzicht leest u welke werkzaamheden wanneer en waar plaatsvinden. Welke hinder dit met
zich mee brengt en welke wegen er worden afgesloten. Eventuele omleidingen worden op de borden
langs de weg aangegeven.
We proberen de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken, maar hinder is helaas onvermijdelijk. Wie
daarmee gebaat is, kan gratis een setje oordopjes afhalen in de informatiekeet.
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Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze
werkzaamheden en de actuele planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuelewerkzaamheden.
Informatiekeet
Tijdens de werkzaamheden staat de informatiekeet naast het bouwterrein aan de van Eedenstraat. U
kunt hier terecht met vragen of klachten. De informatiekeet is volgende momenten open:
Maandag 14 mei:
Woensdag 16 mei:
Woensdag 23 mei:
Dinsdag 29 mei:

16.00 – 17.00 uur
16.00 – 17.00 uur
16.00 – 17.00 uur
16.00 – 17.00 uur

Vragen en klachten
Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of
loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte
blijven van het laatste nieuws? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief Julianaplein.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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Bijlage voorlopig werkzaamhedenoverzicht

Periode/
data*

Locatie

Werkzaamheden

Hinder

-

Oprit 38 naar de
A28 vanaf Ketwich
Verschuurlaan tot
Afrit Groningen
centrum

-

Markeringen
aanbrengen

-

Op de A28 ter
hoogte van ter
Braaklaan tot Maria
Dermoutlaan

Geluidshinder:
- Door machines
Verkeershinder:
- Oprit 38 naar A28 (vanaf
Ketwich Verschuurlaan)
afgesloten
- Afrit Groningen centrum
afgesloten (Onderdoorgang
Vondellaan richting
centrum)
- Emmaviaduct richting
centrum afgesloten
- Eén rijstrook afgesloten op
de A28 richting

19 t/m 21 mei
06:00- 06:00 uur
Dag en nacht

-

Brailleweg

-

Slopen
betonnen
wanden
(vleugelwanden)

Geluidshinder:
- Door sloopwerkzaamheden
- Door machines
Verkeershinder:
- Brailleweg vanaf Parkweg
tot Vondellaan afgesloten
voor alle verkeer.
- Fietspad vanaf Brailleweg
tot van Iddekingeweg
afgesloten

14 t/m 19 mei
22 t/m 25 mei
28 mei t/m 1 juni
21:00- 06:00 uur
’s nachts

-

De A28 naast de
brailleweg

-

Damwand
aanbrengen

Geluidshinder:
- Intrillen damwand
- Door machines
Verkeershinder t/m 26 mei:
- Brailleweg vanaf Parkweg
tot Vondellaan afgesloten
voor alle verkeer.
- Fietspad vanaf Brailleweg
tot van Iddekingeweg
afgesloten

(reservenachten)
14 t/m 19 mei
21:00- 06:00 uur
’s nachts

-

Op de A28 ter
hoogte de van
Schendelstraat

-

Slopen
geluidschermen

Geluidshinder:
- Door sloopwerkzaamheden
- Door machines

14 t/m 21 mei
21:00- 06:00 uur
’s nachts

Verkeershinder:
- Eén rijstrook afgesloten op
de A28
*De werkzaamheden zijn steeds overdag, tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.
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