Aan de bewoners van dit pand
Gedeeltelijke sloop viaduct Hereweg

Groningen, 7 juni 2019
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Gedeeltelijke sloop viaduct Hereweg
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Bert Kramer
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Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1481

Geachte heer/mevrouw,
De komende periode voert Combinatie Herepoort bij u in de buurt werkzaamheden uit die mogelijk
hinder veroorzaken. In de tweede helft van juni gaan we een deel van het viaduct over de Hereweg
slopen. Met deze brief informeren wij u over de sloopwerkzaamheden en mogelijke hinder.
Tijdens drie weekenden in de tweede helft van juni gaan we het zuidelijke deel van het viaduct van
de zuidelijke ringweg over de Hereweg slopen. Dit is nodig voor de aanleg van de verdiepte ligging
van de ringweg.
Sloop in weekenden
De sloop van het zuidelijke deel van het viaduct gebeurt in drie weekenden. Namelijk in het weekend
van 15 en 16 juni, 22 en 23 juni en 29 en 30 juni. Voor de werkzaamheden is het nodig de Hereweg
ter hoogte van het viaduct af te sluiten (zie afbeelding pag. 2). Lijnbussen en hulpdiensten kunnen
wel doorrijden. De Hereweg is ter hoogte van het viaduct afgesloten:
•
•
•

van vrijdag 14 juni 21:00 uur tot maandag 17 juni 05:00 uur
van vrijdag 21 juni 21:00 uur tot maandag 24 juni 05:00 uur
van vrijdag 28 juni 21:00 uur tot maandag 1 juli 05:00 uur

Hinder sloop
De werkzaamheden in deze drie weekenden zijn zowel overdag als ’s nachts, van vrijdag 21:00 uur
tot maandag 05:00 uur. Om hinder zoveel mogelijk te beperken gebruiken we geluidswerende
maatregelen. Omwonenden kunnen desondanks hinder ervaren van de werkzaamheden door geluid
en trillingen. De meest overlastgevende werkzaamheden voeren we zoveel mogelijk overdag uit.

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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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