Aan de bewoners van dit adres
Inrijden spoordek mei 2021 (ook ‘s nachts)
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fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2107

Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort gaat in de periode van 8 mei tot 17 mei het spoordek, dat voor
appartementencomplex De Frontier is voorgebouwd, op z’n plek rijden. Dit betekent dat we zowel
overdag als ’s nachts op en aan het spoor werken. In deze brief en bijgevoegde flyer leest u meer
over de werkzaamheden en de hinder.
Werkzaamheden
Nu de damwandplanken op en rond de Helperzoom, het spoor en de Verlengde Lodewijkstraat zijn
ingetrild, kunnen we het spoordek gaan inrijden. Dit doen we in de periode van zaterdag 8 mei 01.00
uur tot maandag 17 mei 05.00. Dan rijden er geen treinen tussen station Europapark en het
hoofdstation. In de tabel bij deze brief ziet u een overzicht van de werkzaamheden die we in deze
periode uitvoeren. Van zaterdag 8 mei om 06.00 uur tot zaterdag 15 mei om 08.00 uur werkt ProRail
daarnaast aan de bovenleiding ter hoogte van de voormalige Esperantokruising.
Hinder
We werken in deze periode dag en nacht. We realiseren ons dat dit hinder veroorzaakt. Zeker in deze
periode van coronamaatregelen waarin u als omwonende meer thuis bent dan normaal. Ook het
ontwijken van de hinder is lastig. We vragen hiervoor uw begrip. We proberen de overlast zoveel
mogelijk te beperken. In de flyer bij deze brief leest u meer over het spoordek en ziet u een
afbeelding met de inrichting van het bouwterrein. In de tabel bij deze brief ziet u specifieke
momenten waarop bepaalde hinder kunt verwachten.
Vervolg
Vanaf maandag 17 mei om 05.00 uur rijden de treinen weer. Hierna werken we verder aan de
Verlengde Lodewijkstraat en de Helperzoom. We voeren grondwerkzaamheden uit en brengen de
fundering, het asfalt, de belijning en de verlichting van de Verlengde Lodewijkstraat weer aan. Zo
kunnen beide straten op zondag 23 mei om 23.00 uur weer open het verkeer.

Wanneer

Bijzonderheden hinder

Zaterdag 8 mei

Verwijderen spoor: portalen,
spoorstaven en spoorgrind

Het verplaatsen van spoorgrind kan geluid
veroorzaken

Zondag 9 mei t/m
maandag 10 mei

Ontgraven van de bouwkuip,
verwijderen oud riool en het
afbranden van de
ondersteuningspalen voor het
spoordek

Het afbranden van ondersteuningspalen kan
geluid veroorzaken

Dinsdag 11 mei en
donderdag 13 mei

Inrijden en bevestigen van het
spoordek

Het aantrillen van grond kan trillingen
veroorzaken

Vrijdag 14 mei t/m
zondag 16 mei

Terugbouwen van het spoor
(spoorgrind, spoorstaven en
portalen) en opruimen
bouwterrein

Het verplaatsen van spoorgrind kan geluid
veroorzaken

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 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 Zuiderplantsoen 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

