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Geachte heer/mevrouw,
Graag informeren wij u over de werkzaamheden bij u in de buurt. De afgelopen week waren we nog
bezig met het dempen van een deel van het Oude Winschoterdiep. De komende periode gaan we
onder anderen verder met het bouwen van een bouwweg en een tijdelijk fiets- en voetpad over het
gedempte gedeelte en het slopen van het laatste stuk van de oude ringweg en de zuidelijke brug van
het Oude Winschoterdiep. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden in mei met in de
bijlage een overzicht van werkzaamheden en mogelijke hinder.
Sloopwerkzaamheden
De komende weken slopen we een aantal onderdelen op en rond het Oude Winschoterdiep. Dit gaat
om het laatste stukje van de oude zuidelijke ringweg, de zuidelijke brug over het Winschoterdiep en
de voormalige kades bij het gedempte gedeelte. Dit doen we door eerst een aantal ‘liggers’ in te
zagen en uit de constructies te hijsen. Vervolgens slopen we de rest van de constructie. Om de
geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, plaatsen we geluidswerende doeken rond het
werkterrein. Ondanks deze doeken kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren. Het vallen van
betonnen delen kan voor lichte trillingen zorgen.
Bereikbaarheid
Over het gedempte gedeelte van het Oude Winschoterdiep bouwen we een bouwweg en een tijdelijk
fiets- en voetpad (zie afbeelding 1). Fietsers en voetgangers kunnen daarnaast altijd aan één zijde
van Oude Winschoterdiep onder de ringweg passeren. Zo blijven alle verbindingen voor fietsers en
voetgangers tijdens de werkzaamheden beschikbaar. Autoverkeer rijdt sinds 14 april niet meer onder
de ringweg door.

Afbeelding : Verkeerssituatie rond Winschoterdiep van 18 mei tot 21 juni

Digitaal spreekuur
Graag hadden wij u als omwonenden persoonlijk geïnformeerd over deze werkzaamheden. Door de
coronamaatregelen kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te
beantwoorden, kunnen wij op uw verzoek een digitaal spreekuur organiseren. Mocht u hier behoefte
aan hebben dan kunt u dit aangeven door te mailen naar info@aanpakringzuid.nl.
Vragen en klachten
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

Werkzaamhedenoverzicht
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de werkzaamheden en mogelijke hinder het gebied
van geluid en verkeer. De werkzaamheden voeren we uit doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en
19.00 uur.

Wanneer

11 tot 15 mei

Aanleggen bouwweg en
tijdelijk fiets- en voetpad
over demping

Gebruik van
machines

-

-

Vanaf maandag 18 mei bouwweg en tijdelijk fiets- en voetpad in gebruik

18 tot 22 mei

Voorbereidingen voor
sloopwerkzaamheden
o.a. verwijderen asfalt,
saneren van grond en
plaatsen geluidswerende
doeken

Gebruik van
machines

-

-

25 mei tot 19 juni

Sloopwerkzaamheden
oude ringweg en
zuidelijke brug
Winschoterdiep o.a.
inzagen en uithijsen van
liggers (2-3 dagen),
slopen van oude kades en
slopen van overige delen

Gebruik van
machines en
inzagen van
liggers

De sloopwerkzaamheden
kunnen lichte
trillingen
veroorzaken

Fietsers en voetgangers
kunnen de werkzaamheden
passeren door een
containerconstructie ten
westen van het Oude
Winschoterdiep

