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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt aan de het intrillen van damwandplanken voor de bouwkuip van de
verdiepte ligging. 90% van de damwandplanken zit inmiddels op zijn plek. Er is nu nog een kleine 300
meter te gaan. Na het Oude Winschoterdiep gaan we damwandplanken intrillen bij De
Frontier/Verlengde Meeuwerderweg. In deze brief leest u meer over de planning voor de komende
weken. De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze
werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/damwand.
We realiseren ons dat het intrillen van damwandplanken hinder veroorzaakt op het gebied van geluid
en trillingen. Zeker in deze periode van coronamaatregel6en 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 17.00 uur, en
niet zoals het afgelopen jaar, tot 19.00 uur. In een aantal specifieke situaties (bijvoorbeeld langdurige
ziekte, nachtdienst of bedrijf aan huis), is er een maatwerkregeling mogelijk. Kijk voor meer
informatie op www.aanpakringzuid.nl/damwand.
De Frontier
De huidige verwachting is dat we tot 28 juli de damwandplanken intrillen bij het Oude
Winschoterdiep. We verplaatsen de heistelling naar De Frontier zodra het intrillen bij het Oude
Winschoterdiep is afgerond. Dit zal op woensdag 29 juli zijn. Dit is afhankelijk van de voortgang van
de werkzaamheden bij het Oude Winschoterdiep. Hou onze website in de gaten voor informatie over
deze startdatum. Vanaf woensdag 29 juli werken we dan ter hoogte van De Frontier aan het intrillen
van damwandplanken.

Werkzaamheden
Bij De Frontier brengen we één tussenwand, een deel van de zuidelijke damwand en een klein deel
van de noordelijke damwand aan. Deze werkzaamheden duren 6 tot 8 werkdagen, afhankelijk van de
voortgang. Op deze plekken gaat het om de sluitstukken in de damwand, waardoor
trilwerkzaamheden worden afgewisseld met laswerkzaamheden. Hierdoor zal het intrillen van
damwandplanken niet continu zijn. Tijdens hijswerkzaamheden aan de kant van Verlengde
Lodewijkstraat, kan het voorkomen voetgangers en fietsers korte tijd moeten wachten. Dit om
voldoende veilige werkruimte te creëren. Verkeersregelaars begeleiden hierin.
Vragen en klachten
Vragen, klachten of zorgen? Tijdens het intrillen van de damwandplanken houden we op
donderdagen tussen 16.00 uur en 17.00 uur een 'aanloopuur' in de buurt van de werkzaamheden,
uiteraard met 1,5 meter afstand. We zijn te herkennen aan de Aanpak Ring Zuid-vlag en de oranje
jassen. Voor dringende vragen en klachten over het intrillen van de damwandplanken kunt u bellen
met het Loket Damwand, telefoon (050) 210 01 45. Het Loket Damwand is geopend van maandag tot
en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
Meer weten
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

