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Geachte heer/mevrouw,
Eind augustus is in de Waterloolaan tweerichtingsverkeer ingesteld en is de rijrichting in een aantal
omliggende straten aangepast. Door deze aanpassing is het drukker geworden op de Waterloolaan.
Bovendien blijkt uit onderzoek dat het verkeer ook regelmatig te hard rijdt. De afgelopen weken
hebben we meerdere overleggen gevoerd met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners
uit de wijk. Er is een aantal concrete aanpassingen uitgewerkt die de situatie in de Waterloolaan
verbeteren. Combinatie Herepoort voert deze aanpassingen uit van maandag 25 november tot en met
zaterdag 30 november. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden en mogelijke hinder.
Aanpassingen
De werkzaamheden voeren we uit van maandag 25 november tot en met zaterdag 30 november tussen
07.00 uur en 19.00 uur en bestaan uit de volgende aanpassingen:
•
•
•
•
•

Het plaatsen van twee verkeersdrempels in de Waterloolaan: ter hoogte van nummer 26 en ter
hoogte van het appartementencomplex Waterloolaan/Hereweg.
Het rood kleuren van een strook voor fietsers van de Waterloolaan richting fietspad Sterrebos.
Het aanpassen van de kruising van de Waterloolaan met de Verlengde Willemstraat zodat de
doorstroming voor fietsers verbetert. Kijk op onze website voor een overzichtskaart van de
nieuwe situatie: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden
Het aanpassen van negen haakse parkeervakken en het creëren van twee nieuwe
parkeervakken.
N.B. De mobiele snelheidsmeters worden op donderdag 12 december verwijderd.

Hinder
De werkzaamheden kunnen voor geluidshinder zorgen. Om de werkzaamheden af te ronden, is het
nodig om op zaterdag 30 november de Waterloolaan af te sluiten van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt te
allen tijde uw woning bereiken en verkeersregelaars zullen hierin assisteren. Wel kan het voorkomen
dat u korte tijd moet wachten of een andere route dan gebruikelijk moet nemen.

Parkeren
Om de fietsers aan de kant van de Verlengde Willemstraat meer ruimte te geven, maken we de
Waterloolaan bij dit uiteinde iets breder. Hiervoor is het nodig de eerste negen parkeervakken die
haaks op de Waterloolaan staan, iets te verleggen. Hierom vragen wij u deze parkeervakken vrij te
houden van maandag 25 november 07.00 uur tot zaterdag 30 november 19.00 uur.

Samen met Wijkcomité en bewoners
Zowel de maatregelen tegen sluipverkeer enkele maanden geleden als het ontwerp voor de nieuwe
inrichting van de Waterloolaan en de huidige aanpassingen zijn gemaakt in nauwe samenwerking met
het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit verschillende straten. In de plannen hebben
we hun ideeën en aandachtspunten zoveel mogelijk verwerkt.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de
actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
Vragen en klachten
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

