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Vervolg asfalteren bouwweg H.L. Wichersstraat en Winschoterdiep
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Geachte heer, mevrouw,

Combinatie Herepoort voerde begin oktober asfalteringswerkzaamheden uit op het bouwterrein van
de verdiepte ligging. Een klein gedeelte hiervan is niet afgerond en zullen we op zaterdag 17 oktober
aanbrengen. Als directe aanwonende van dit bouwterrein informeer ik u graag over deze
werkzaamheden. In deze brief leest u hier meer over.
Tussen de zuidelijke damwand en de bouwhekken maken we gebruik van een bouwweg. Het
gedeelte van de bouwweg voor De Frontier is nog niet geasfalteerd. Ook leggen we een fietspad aan
ten oosten van de bouwkuip bij het Winschoterdiep. Naar verwachting doen we dit op zaterdag 17
oktober. Dit is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden voeren we uit
tussen 07.00 uur en 19.00 uur en kunnen voor geluidshinder zorgen.
Hinder
Hoewel we ons best doen de overlast beperken, weten we ook dat we de bouw van de verdiepte
ligging niet zonder hinder kunnen uitvoeren. Ook is de aanwezigheid van een bouwterrein iets wat
gepaard gaat met hinder, bijvoorbeeld geluid of licht. Waar we kunnen proberen we mee te denken
over oplossingen. Graag houden we korte lijntjes met u als ‘buren’ van het bouwterrein aan de H.L.
Wichersstraat/Winschoterdiep. Ervaart u overmatige hinder, ziet u iets opvallends of heeft u vragen
over onze werkzaamheden? Neem dan contact met ons op via info@aanpakringzuid.nl of 088 797 43
95.

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

