
 

 
Helaas is onlangs gebleken dat bij u in de buurt een aantal damwandplanken niet goed is geplaatst. 
Dat betekent dat we opnieuw een aantal damwandplanken moeten intrillen. Heel vervelend want 
dat zorgt voor extra overlast. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en de hinder. 
 
Van 13 tot en met 15 april 2021 trillen we ter hoogte van de Zuiderbegraafplaats nieuwe 
damwandplanken in (zie afbeelding hieronder). Zitten de nieuwe damwandplanken op de juiste plek, 
dan gaan we daarna grond verwijderen, de ´oude´ damwandplanken afbranden en ankers 
aanbrengen. 
 

 
  

Aan de bewoners van dit adres 

Vervolg intrillen damwandplanken april 2021 

   

Groningen, 9 april 2021   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Vervolg intrillen damwandplanken april 2021 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2108 
  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  



 

Hinder 
We realiseren ons dat het intrillen van damwandplanken hinder veroorzaakt op het gebied van geluid 
en trillingen. Zeker in deze periode van coronamaatregelen waarin u als omwonende meer thuis bent 
dan normaal. Ook het ontwijken van de hinder is lastig. Wij gaan door met de werkzaamheden om 
verdere vertraging te voorkomen. We vragen hiervoor uw begrip. We proberen de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. We trillen de damwandplanken in tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Als blijkt dat 
we de planning niet gaan halen, zullen we tot 23.00 uur intrillen. Wilt u direct op de hoogte worden 
gehouden als het intrillen uitloopt? Meld u dan aan voor onze SMS-service via 
www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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 ons SMS-service. Meer informatie en 
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Bert Kramer, Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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