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Geachte heer, mevrouw, 

 

Aanstaande maandag 9 oktober beginnen we met kabels en leidingwerkzaamheden bij u in de omgeving. 

Helaas hebben wij u hierover niet eerder kunnen informeren in verband met een onvoorziene wijziging in 

de planning. Waarschijnlijk beginnen we aan de kant van het Winschoterdiep. Vervolgens gaan de 

werkzaamheden door in de Meeuwerderbaan, Esperantostraat en als laatste op de hoek bij de Verlengde 

Lodewijkstraat. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden 

rond 19 oktober afgerond.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bereikbaarheid en parkeren Meeuwerderbaan 

De werkzaamheden vinden plaats in de stoep. Deze is daardoor niet toegankelijk voor voetgangers.  

Voetgangers kunnen lopen via de parkeerplaatsen. Parkeren in de Meeuwerderbaan is niet toegestaan. 

Auto’s mogen in deze periode geparkeerd worden onder de N7. Hier is de parkeervergunning ook geldig.  

Aan de bewoners van dit pand 

 

Hinder i.v.m. werkzaamheden kabels en leidingen  

     

Groningen,  6 oktober 2017   

 

Onderwerp: Hinder i.v.m. werkzaamheden, niet parkeren in Meeuwerderbaan 

Contactpersoon: Bert Kramer 

Kenmerk: ARZ-COR-SYS-496 
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Hinder 

Het kan zijn dat uw oprit aan huis een aantal uren niet toegankelijk is in verband met het leggen van 

mantelbuizen. Uiteraard proberen we de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. De woningen 

worden te allen tijde toegankelijk gehouden door middel van een loopplank met een hek.  

 

 

Werkzaamheden Enexis vanaf 16 oktober 

Naar verwachting voert Enexis vanaf 16 oktober tot eind van dit jaar werkzaamheden uit in de 

Meeuwerderbaan. Informatie over deze werkzaamheden ontvangt u nog via Enexis. 

  

  

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 één van onze 

nieuwsbrieven.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  

Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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