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Hinder i.v.m. nachtelijke werkzaamheden Hereweg
Bert Kramer
ARZ-COR-SYS-0897

Geachte heer, mevrouw,
Vanaf 8 juni gaat Combinatie Herepoort verder met nachtelijke werkzaamheden bij de op- en afrit bij de
Hereweg aan de noordzijde van de zuidelijke ringweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden
en de hinder.
Werkzaamheden
In de nacht van 8, 9 en 10 juni gaat Combinatie Herepoort de oprit Hereweg aanpassen zodat deze beter
aansluit op de tijdelijke weg. In de nachten van 11 tot en met 15 juni gaat Combinatie Herepoort verder
met de aanleg van het tijdelijk viaduct bij de op- en afritten bij de Hereweg aan de noordzijde van de
zuidelijke ringweg. Overdag mag de weg niet worden afgesloten in verband met veiligheid van de
omgeving en de doorstroom van het verkeer. In de bijlage leest u een voorlopig overzicht van de
werkzaamheden en de hinder.
Hinder
De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. Op basis van geluidsonderzoek gaan we er op dit
moment vanuit dat de werkzaamheden geen onevenredige hinder voor de omgeving opleveren. De oprit
van de Hereweg richting het Julianaplein is in de nacht van 8, 9 en 10 juni afgesloten. Tijdens de
werkzaamheden aan het tijdelijk viaduct zetten we verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te
leiden.
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 zich dan via de website aan voor de nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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Bijlage voorlopig overzicht van de werkzaamheden

Periode/data*
Van tot

Locatie

Werkzaamheden

Hinder

8 op 9 juni
22:00 -06:00 uur
9 op 10 juni
22:00 -06:00 uur
10 op 11 juni
22:00 -06:00 uur
s ‘nachts

Oprit Hereweg
richting Julianaplein
(noordzijde van de
zuidelijke ringweg).

Aanpassen oprit
Hereweg

Geluidshinder:
Van machines
Verkeershinder:
- Oprit Hereweg afgesloten
- Meer werk- vrachtverkeer

11 op 12 juni
21:00 -06:00 uur
12 op 13 juni
21:00 -06:00 uur
13 op 14 juni
21:00 -06:00 uur
14 op 15 juni
21:00 -06:00 uur
15 op 16 juni
21:00 -06:00 uur
s ‘nachts

Naast de op- en afrit
Hereweg (noordzijde
van de zuidelijke
ringweg).

Bouw tijdelijk viaduct
Hereweg

Geluidshinder:
- Van machines
Verkeershinder:
- Verkeersregelaars
- Meer werk- vrachtverkeer

pagina 2 van 2 | Kenmerk: ARZ-COR-SYS-496

