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Geachte heer, mevrouw,
In deze brief leest u informatie over nachtelijke werkzaamheden bij u in de buurt, een uitnodiging voor het
inloopspreekuur en een overzicht van de komende werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen hinder
voor u opleveren.
Vervangen geluidschermen (nachtelijke werkzaamheden)
In de nacht van 2, 3 en 4 maart gaan we de geluidschermen vervangen langs de zuidelijke ringweg tussen
het Oude Winschoterdiep en het spoor bij de Esperantokruising. Het vervangen van de geluidschermen is
nodig voor het aanleggen van de tijdelijke weg. Dit doen we ’s nachts omdat we dan een rijstrook mogen
sluiten en veilig kunnen werken. Het losmaken en verwijderen van de schermen kan geluidshinder
opleveren.
Data
Vrijdag 2 maart
Zaterdag 3 maart
Zondag 4 maart

Tijden
van 21.00 tot 07.00 uur
van 20.00 tot 10.00 uur
van 20.00 tot 06.00 uur

Let op
Bij slecht weer stellen we de werkzaamheden een
week uit. Bij uitstel vermelden wij dit op de website:
www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuelewerkzaamheden.

Gouden fietstunnel sluit 5 maart
In onze vorige communicatie is vermeld dat de gouden fietstunnel tussen de Oosterpoort en De Linie eind
maart zou worden afgesloten. Deze datum is naar voren geschoven zodat we de sloop van de oprit naar
de zuidelijke ringweg veilig kunnen starten. Het gouden fietstunneltje is vanaf 5 maart 2018 definitief
gesloten. Het Oude Winschoterdiep en de Verlengde Lodewijkstraat zijn de twee alternatieve fietsroutes.
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Plaatsen palen (Nachtelijke werkzaamheden)
In de nacht van 9, 10 en 11 maart worden er palen geplaatst naast het viaduct Oude Winschoterdiep.
Daarnaast worden er palen geplaatst naast het viaduct bij de Esperantokruising. Deze werkzaamheden
voeren we uit ten behoeve van de tijdelijke weg. Dat doen we ’s nachts omdat we dan een rijstrook
mogen sluiten en veilig kunnen werken. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken.
Data
Vrijdag 9 maart
Zaterdag 10 maart
Zondag 11 maart

Tijden
van 21.00 tot 07.00 uur
van 20.00 tot 10.00 uur
van 20.00 tot 06.00 uur

Uitnodiging inloopspreekuur
Op 28 februari 2018 is er een inloopspreekuur voor de omwonenden van de Meeuwerderbaan. Het
spreekuur is van 16.00 tot 17.00 in de infokeet. De infokeet komt op de kruising van de Waterloolaan en
de Esperantostraat te staan.
Overzicht van de werkzaamheden
Periode*
Locatie
2, 3 en 4 maart
Tussen het Oude
(’s nachts)
Winschoterdiep en het
spoor bij de
Esperantokruising
5 maart

Gouden fietstunneltje &
Het muziekcentrum

9, 10, en 11 maart
(’s nachts)
Halverwege maart
– eind april

Kruising Winschoterdiep
en Europaweg
Meeuwerderbaan

Halverwege maart
– halverwege juni

Meeuwerderbaan en
Esperantostraat

Werkzaamheden
Geluidschermen
vervangen langs de
zuidelijke ringweg

Geluidschermen
verwijderen boven het
muziekcentrum
Plaatsen palen voor
het tijdelijke viaduct
Slopen oprit naar de
zuidelijke ringweg

Grondwerkzaamheden
voor de tijdelijke weg.

Hinder
Geluidshinder tijdens het
losmaken van de schermen.
De rechter rijstrook op de
zuidelijke ringweg richting
Drachten is afgesloten.
De fietstunnel wordt
definitief afgesloten
Geluidshinder tijden het
inschroeven van de palen.
Meeuwerderbaan is
afgesloten. Parkeerplaats
onder de zuidelijke ringweg
is gedeeltelijk afgesloten.
Geluidshinder door
wegfrezen asfalt.
Geluidshinder overdag, o.a.
van vrachtwagens

* Data zijn onder voorbehoud van planning. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele
planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
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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: ARZ-COR-SYS-496

