Aan de bewoners van dit pand
Hinder i.v.m. sloopwerkzaamheden op N7

Groningen, 22 november 2018
Onderwerp:
Hinder i.v.m. (nachtelijke) sloopwerkzaamheden op N7
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1239

Geachte heer/mevrouw,
Van 3 december tot en met 21 december 2018 voert Combinatie Herepoort werkzaamheden uit op
de N7 ter hoogte van de Verlengde Meeuwerderweg. De werkzaamheden bestaan uit het slopen van
een deel van de betonnen constructie onder de zuidelijke ringweg. Het sloopwerk gebeurt overdag,
het afvoeren van het puin gebeurt in de nachten. Voor omwonenden brengt dit hinder met zich mee.
Deze werkzaamheden zijn nodig om de zuidelijke rijbaan van de tijdelijke weg in de richting van
Hoogezand op termijn in gebruik te kunnen nemen.

Het werkvak

Hinder
De sloopwerkzaamheden voeren we overdag uit tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Dit levert
geluidshinder op. Het afvoeren van puin doen we in de nacht omdat het werkvak overdag niet
bereikbaar is voor werkverkeer. In de nacht is er één rijstrook richting Hoogezand afgesloten zodat
het werkverkeer veilig in- en uit het werkvak kan rijden. Hoewel de nachtelijke werkzaamheden
achter de geluidsschermen plaatsvinden, kan het wel enige geluidshinder opleveren.
Het afvoeren van puin gebeurt niet iedere nacht en is afhankelijk van de hoeveelheid puin die we
overdag produceren. De data van de nachtelijke werkzaamheden zetten we vanaf 3 december
dagelijks op onze website en op een poster op de informatiekeet bij de werkzaamheden. Wie
daarmee gebaat is, kan gratis een setje oordoppen afhalen in het Paviljoen Ring Zuid (Muntinglaan
2).
Vervolg
Begin januari 2019 gaat Combinatie Herepoort verder met het opvullen en verdichten van de
gesloopte betonnen ruimte. Vervolgens gaan ze dit stuk van de weg opnieuw asfalteren en belijnen.
Dit is nodig om het verkeer uiteindelijk om te zetten naar de tijdelijke weg. Over deze
werkzaamheden ontvangt u in januari nog een brief.
Informatiebijeenkomst
Op woensdag 28 november 2018 organiseren we twee informatiebijeenkomsten van ongeveer een
uur. De presentaties zijn op beide tijdstippen gelijk. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over
de werkzaamheden en wat dit voor u betekent. Aanmelden is niet nodig.
Tijdstip:
Locatie:

15.30 uur of 19.30 uur
Paviljoen Ring Zuid – Muntinglaan 2

Informatiekeet
Tijdens de werkzaamheden staat onze informatiekeet naast het bouwterrein aan de verlengde
Meeuwerderweg. U kunt hier terecht met vragen of klachten. De informatiekeet is open op:
Donderdag 6 december
Dinsdag 11 december
Donderdag 13 december
Dinsdag 18 december
Donderdag 20 december
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10.00 - 11.00 uur
16.00 - 17.00 uur
10.00 - 11.00 uur
16.00 - 17.00 uur
10.00 - 11.00 uur

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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief zuiderplantsoen.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

pagina 3 van 3 | Kenmerk: | Rubricering:

