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Geachte heer/mevrouw,
Op 25 januari heeft u van ons een brief ontvangen over de planning van het intrillen van de
damwandplanken bij u in de buurt. Hierin staat dat Combinatie Herepoort van 31 januari tot en met
5 februari damwandplanken intrilt voor de bouwkuip van de verdiepte ligging, ter hoogte van De
Frontier. De planning voor deze damwandplanken is gewijzigd.
Oorzaak
Het trillen verloopt minder snel dan gepland. Dit komt door een object in de ondergrond op deze
plek. Het intrillen van de noordelijke damwand gaan we op vrijdag 7 februari en zaterdag 8 februari
vervolgen, en indien nodig, ook op zaterdag 15 februari. Voor het intrillen van een deel van de
noordelijke damwanden moet een rijstrook op de zuidelijke ringweg worden afgesloten. Dat mag
alleen op zaterdag. We hebben voor lange werkdagen gekozen om de werkzaamheden, en daarmee
de overlast in het weekend, zo snel mogelijk af te ronden. We werken op deze zaterdagen tussen
7.00 uur en 23.00 uur. In de bijlage bij deze brief ziet u de aangepaste planning.
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.

