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Geachte heer/mevrouw,
Op vrijdag 3 april is de Helperzoomtunnel klaar en gaat deze open voor fietsers, voetgangers en
autoverkeer. Voor het zover is voeren we nog een aantal werkzaamheden uit. Zo passen we
binnenkort de kruising van de Helper Brink op de Helperzoom aan (zie de afbeelding op de
achterzijde). Dat doen we in één weekend: van vrijdag 6 maart 19.00 uur tot maandag 9 maart 06.00
uur. We werken dan zowel overdag als ’s nachts. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden.
Hinder
We hebben gekozen voor dag- en nachtwerk om de werkzaamheden, en daarmee de overlast, zo
snel mogelijk en in één weekend af te ronden. Indien nodig is er een reserveweekend ingepland van
vrijdag 13 maart tot maandag 16 maart. In de tabel op de achterzijde van deze brief ziet u een
overzicht van de werkzaamheden en mogelijke hinder. Voor de herinrichting van de kruising is het
nodig de Helperzoom tussen het Groenendaal en de Händellaan af te sluiten voor al het verkeer, van
vrijdag 6 maart om 19.00 uur tot maandag 9 maart om 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid.
Woningen blijven altijd bereikbaar en de parkeervakken aan de Helperzoom blijven beschikbaar.
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 Helpman/Coendersborg 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

Afbeelding: Herinrichting kruising Helper Brink met Helperzoom

Tabel: Overzicht werkzaamheden van vrijdag 6 maart tot maandag 9 maart

Wanneer

Vrijdag 6 maart
vanaf 19.00 uur

Inzagen asfalt, verwijderen asfalt en
grondwerkzaamheden

‘s nachts

Zaagwerk en
machines

Zaterdag 7 maart
(overdag)

Aanpassen en aanbrengen elementen
straatwerk

-

Trilplaat en
machines

Zaterdag 7 maart
(nacht)

Afronden straatwerk en
voorbereidingen voor asfalteren

‘s nachts

-

Zondag 8 maart
(overdag)

Asfalteren van de rijbanen

-

Machines

Zondag 8 maart
(nacht)

Aanbrengen verlichting, markering,
bomen en schoonmaken van rijbanen

tot maandag 9
maart 06.00 uur

Bouwverkeer

Helperzoom
afgesloten tussen
Groenendaal en
Händellaan.
Woningen blijven
bereikbaar.

