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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt aan de het intrillen van damwandplanken voor de bouwkuip van de
verdiepte ligging. Op dit moment doen we dat ter hoogte van de Helperzoom/Kempkensberg. 80%
van de damwandplanken zit inmiddels op zijn plek. Er is nu nog ruim 500 meter te gaan. 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 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 wel
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.
Papiermolenlaan
In de bijlage ziet u de planning voor het intrillen van damwandplanken voor de komende weken.
Hierin is aangegeven dat we de heistelling naar de Papiermolenlaan verplaatst als het intrillen bij de
Helperzoom/Kempkensberg is afgerond. Op dit moment is nog niet aan te geven op welke dag de
heistelling precies naar de nieuwe locatie verplaatst. Dit is afhankelijk van de voortgang van het
intrillen bij de Helperzoom/Kempkensberg. Zodra duidelijk is wanneer het intrillen bij de
Papiermolenlaan begint, melden we dat op onze website.

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

Bijlage: Planning + locaties damwanden intrillen
Het intrillen van damwanden veroorzaakt veel hinder op het gebied van geluid en trillingen. Deze planning en het
werkzaamhedenoverzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de laatste informatie op
www.aanpakringzuid.nl/damwand.

