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Op 9 januari 2017 start de aannemer Combinatie Herepoort met de aanleg van de Helperzoomtunnel. We
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Helperzoomtunnel komt tussen de Helperzoom en de Duinkerkenstraat, onder het spoor door
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door. Via NS en Arriva kunt u informatie krijgen over alternatieven voor de trein.
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Daarom willen we u vragen ons tijdens deze inloopbijeenkomst te voorzien van
geluidshinder opleveren. Zeker de twee periodes waarin we ook ’s avonds en ’s nachts werken, kunt u
informatie over wijk-specifieke zaken waar wij rekening mee kunnen houden. U kent uw
horen dat er wordt gewerkt. Bovendien wordt de bouwplaats verlicht. We zullen zorgen dat het licht zoveel
buurt het beste en wij maken graag gebruik van uw kennis. Bovendien vragen wij u met
mogelijk op de bouwplaats zelf gericht is.
Op de hoogte blijven en vragen
Uiteraard houden we u de komende tijd op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden.
Wilt u deze informatie bij voorkeur per mail ontvangen? Geeft u dan uw e-mailadres door aan
info@aanpakringzuid.nl, met als onderwerp ‘voortgang Helperzoomtunnel’. We plaatsen u dan op de
verzendlijst. U ontvangt dan ongeveer eens per maand een mail met de actuele stand van zaken.
Ook gaan wij graag met u in gesprek. Vóór half maart 2017 organiseren we een inloopbijeenkomst in de

ons mee te denken over extra maatregelen die we zouden kunnen treffen bij – en ter
voorkoming van - overlast tijdens de werkzaamheden.
Wij kijken uit naar uw komst en uw ideeën.
Graag tot ziens op 14 februari!

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer, Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

N.B. Meer informatie over de locaties en planning van de tijdelijke wegen kunt u ook
vinden op: https://www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/planning-en-fasering
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