
 

 
Vanaf maandag 7 januari tot en met vrijdag 25 januari gaat Combinatie Herepoort verder met de 
sloop van de doosconstructie en het herstellen van de weg op de N7 ter hoogte van de Verlengde 
Meeuwerderweg. We voeren de werkzaamheden deels in de nacht uit, voor omwonenden brengt dit 
hinder met zich mee.   
 
Hinder  
Het sloopwerk gebeurt overdag en kan hinder opleveren in de vorm van geluid en trillingen. Vanaf 
donderdag 10 januari tot en met 25 januari gaat Combinatie Herepoort op werkdagen, in de nacht de 
weg herstellen. De werktijden zijn tussen 22.00 uur en 06.00 uur. We gaan onder anderen het gat dat 
overblijft na het slopen van de doosconstructie met zand aanvullen en de weg opnieuw asfalteren. 
Deze werkzaamheden voeren we binnen de geluidsschermen uit maar kunnen desondanks 
geluidshinder en trillingen opleveren.  
 
Omzetten verkeer naar tijdelijke weg  
In de nacht van vrijdag 25 januari  op 26 januari schuift Combinatie Herepoort de zuidelijke rijbanen 
in de richting van Hoogezand op naar het noorden. Met als gevolg dat de oprit vanaf Kemkensberg 
richting Hoogezand vanaf 25 januari ook definitief afgesloten is. Tijdens deze werkzaamheden is de 
zuidelijke ringweg richting Hoogezand gestremd tussen het Julianaplein en het Europaplein. De 
omleidingsroute is via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Vanaf zaterdag 26 januari 
7.00 uur rijdt het verkeer tussen het Julianaplein en de Europaweg in beide richtingen over de 
tijdelijke weg.  
 
De werkzaamheden zijn vanaf 7 januari live via de webcam te volgen op  
www.aanpakringzuid.nl/beeld/webcams 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 
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Geachte heer/mevrouw,  
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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/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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