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Geachte heer/mevrouw,
De komende periode voert Combinatie Herepoort werkzaamheden uit bij u in de buurt die mogelijk
hinder veroorzaken. Combinatie Herepoort gaat de komende drie weken in de nacht
geluidsschermen plaatsen. Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden.
Geluidsschermen plaatsen in de nacht
Combinatie Herepoort gaat geluidsschermen plaatsen langs de tijdelijke weg, ter hoogte van de H.L.
Wichersstraat tot aan het Oude Winschoterdiep. Het aanbrengen van de geluidsschermen moeten
we in de nacht doen omdat het verkeer op de zuidelijke ringweg overdag niet gestremd mag worden.
We plaatsen de schermen in de volgende nachten:
•
•
•

Maandagnacht 25 maart tot en met vrijdagnacht 29 maart
Maandagnacht 1 april tot en met vrijdagnacht 5 april
Maandagnacht 8 april tot en met vrijdagnacht 12 april

Hinder
We werken tussen 20.30 uur en 07.00 uur. De werkzaamheden voeren we binnen de bestaande
geluidsschermen uit, maar kunnen enige geluidshinder veroorzaken. Eén rijstrook richting
Hoogezand is tijdens de werkzaamheden afgesloten om voldoende werkruimte te creëren.
Parkeren
Vanaf 25 maart zijn de parkeerplekken onder het viaduct van het Oude Winschoterdiep definitief
afgesloten. U kunt parkeren op de daarvoor vervangende parkeerplekken aan het Winschoterdiep.

Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze
werkzaamheden en de actuele planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuelewerkzaamheden.
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 via de website aan voor de nieuwsbrief zuiderplantsoen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

