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Geachte heer, mevrouw,
Door onvoorziene omstandigheden is een aantal werkzaamheden bij u in de buurt uitgesteld. In deze brief
leest u meer over de uitgestelde werkzaamheden, de hinder, de omleidingsroutes, het parkeren en een
bijlage met een voorlopig overzicht van de werkzaamheden.
Uitstel van werkzaamheden
De werkzaamheden zijn door verschillende onvoorziene omstandigheden uitgesteld. Zo hebben de
weersomstandigheden (vrieskou en sneeuw) van afgelopen weken er voor gezorgd dat we een deel van
de werkzaamheden niet konden uitvoeren. Ook is de sloop van de voormalige oprit Oosterpoort
uitgesteld. Dat heeft te maken met de verontreinigde grond die is gevonden aan het Winschoterdiep. Het
Winschoterdiep blijft daardoor 5 á 6 weken langer dicht. Zo lang het Winschoterdiep dicht is, mocht de
Meeuwerderbaan niet worden afgesloten vanwege de gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk.
Binnenkort kan dat wel omdat de omleidingsroute dan via de H.L. Wichersstraat loopt.
Hinder
De werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken door geluid en trillingen. Ook zijn er verschillende
afsluitingen in de gehele periode. In de bijlage leest u een voorlopig overzicht van de werkzaamheden en
wanneer wij welke weg afsluiten. Op bepaalde momenten voeren wij in de nacht de werkzaamheden uit.
Dit doen we voor het waarborgen van de veiligheid van de omgeving en onze medewerkers. Op basis van
onderzoek gaan we er op dit moment vanuit dat de werkzaamheden geen onevenredige hinder
opleveren. Ondervindt u toch overlast van de werkzaamheden, lees dan bijgevoegde flyer waarin u leest
wat u kunt doen bij onevenredige hinder.
Omleidingsroutes
Vanaf 26 maart loopt de omleidingsroute voor de Meeuwerderbaan en het Winschoterdiep langs de H.L.
Wichersstraat. Deze omleiding kan meer (verkeers)hinder opleveren. Daarom gaan wij de eerste weken
monitoren en indien noodzakelijk maatregelen treffen. Door deze omleiding kunnen we alsnog starten
met de sloop van de voormalige oprit Oosterpoort. De omleidingsroute is op volgende tekening
aangegeven.
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Parkeren
De Meeuwerderbaan is van 26 maart tot eind april afgesloten. De bewoners aan de Meeuwerderbaan
kunnen parkeren op de parkeerplekken onder de zuidelijke ringweg.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud van de planning. 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.

Met vriendelijke groet,

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

Periode/data*

Locatie

Werkzaamheden

Hinder

23 maart:
21:00-07:00 uur
24 maart
20:00-10:00 uur
25 maart:
20:00-06:00 uur
s ’nachts
26 maart

Langs zuidelijke
ringweg (N7) tussen
het Oude
Winschoterdiep en
het spoor bij de
Esperantokruising

Vervangen
geluidsschermen

Gouden fietstunnel

26 en 27 maart
20:00-06:00 uur
28 maart
20:00-06:00 uur
31 maart
20:00-10:00 uur
4 april
20:00-06:00 uur
S’ nachts
26 maart – eind
april

De zuidelijke ringweg
(N7) boven het spoor
bij de
Esperantokruising

Geluidschermen
verwijderen +
popcentrum
leeghalen
Zaagwerkzaamheden
in beton

Geluidshinder:
- Het losmaken en verwijderen
van de geluidsschermen
Verkeershinder:
- Afsluiting van één rijstrook
op de zuidelijke ringweg (N7)
richting Drachten
Verkeershinder:
- Gouden fietstunnel definitief
afgesloten

Geluidshinder:
- Zaagwerkzaamheden in
beton
Verkeershinder:
- Afsluiting van één rijstrook in
beide richtingen op de
zuidelijke ringweg (N7)
tussen Hereweg en
Europaweg
Geluidshinder:
Meeuwerderbaan
Sloop van de
- Verwijderen asfalt
voormalige oprit
- Sloopwerkzaamheden
Oosterpoort
Verkeershinder:
- Meeuwerderbaan is
afgesloten voor alle verkeer
- Parkeerplaatsen onder de
zuidelijke ringweg (N7)
gedeeltelijk afgesloten
26 maart – eind
Geluidshinder:
Esperantokruising
Funderingspalen
maart
- Plaatsten van de palen
plaatsen voor het
Verkeershinder
tijdelijk viaduct
- Afsluiting van één rijstrook
op zuidelijke ringweg (N7)
richting Drachten
- Verkeersregelaars
*De werkzaamheden zijn overdag, tussen ongeveer 07.00 en 19.00 uur, tenzij anders aangegeven.
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