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Geachte heer/mevrouw,
In november 2020 stuurden wij u een brief over nachtelijke werkzaamheden aan de afrit Hereweg bij
de Papiermolenlaan. Door te natte weersomstandigheden konden deze werkzaamheden niet
doorgaan. Inmiddels is er een nieuwe datum bekend. In deze brief leest u meer over deze
werkzaamheden en de hinder.
Nachtelijke werkzaamheden
Combinatie Herepoort werkt in uw omgeving aan de bouw van de verdiepte ligging. Op de afrit
Hereweg (parallel aan de Papiermolenlaan) kan het bouwverkeer de bouwkuip in- en uitrijden. Voor
de vervolgwerkzaamheden op deze locatie, is het nodig deze in- en uitrit te verlengen. Om de
werkzaamheden te kunnen afronden is het nodig de afrit Hereweg af te sluiten. Dat doen we ’s
nachts. We werken in de nachten van maandag 8 maart, dinsdag 9 maart en woensdag 10 maart. De
werktijden zijn van 22.00 uur tot 06.00 uur. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het
afgraven en aanbrengen van grond en zand en het aanbrengen van asfalt, belijning en een barrier.
Hinder
Het gebruik van machines kan geluidshinder geven. In de nachten van maandag 8 maart, dinsdag 9
maart en woensdag 10 maart is de afrit Hereweg (komende vanaf het Julianaplein) van 22.00 uur tot
06.00 uur gesloten. Verkeer wordt omgeleid.

Uitkijkpunt
In januari 2021 stuurden wij u een brief over de start van de bouw van een uitkijkpunt bij de
Hereweg. De bouw van dit Geheugenbalkon is echter uitgesteld. De reden van het uitstel is een
combinatie van weersomstandigheden (vorstperiode) en een afwijkende ligging van kabels en
leidingen. Deze werkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2021. Hierover
informeren wij u tegen die tijd per brief.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
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? 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

