
 

 
De komende periode voert Combinatie Herepoort nachtelijke werkzaamheden uit bij u in de buurt 
die mogelijk hinder veroorzaken. Zoals het heien van palen, het omzetten van het verkeer op de A28 
en het kappen van de bomen langs de Vondellaan ter voorbereiding op de herinrichting van de 
Vondellaan. In deze brief nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst en geven wij u meer 
informatie over de nachtelijke werkzaamheden op de A28.  
 
Informatiebijeenkomst  
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op 16 januari 2019. Tijdens deze 
bijeenkomst informeren wij u over de werkzaamheden langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg en 
de voorbereiding van de herinrichting van de Vondellaan.  
 

Tijdstip:  19.00 tot 20.30 uur 

Locatie:   Paviljoen Ring Zuid – Muntinglaan 2  

 
De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

I. Werkzaamheden A28/Brailleweg 
▪ Nachtelijke werkzaamheden en mogelijke hotelovernachting 
▪ Omzetten van het verkeer naar de tijdelijke weg 

II. Herinrichting Vondellaan 
▪ Bomenkap in maart 2019 
▪ Verleggen kabels en leidingen 

 
 
 
 

Aan de bewoners van dit pand 

 

Informatiebijeenkomst en nachtelijke werkzaamheden Brailleweg  

   

Groningen, 8 januari 2019   
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Informatiebijeenkomst en nachtelijke werkzaamheden Brailleweg  

 Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-1318 
  
  
 

Geachte heer/mevrouw,  
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Nachtelijke werkzaamheden A28 
Combinatie Herepoort gaat in meerdere nachten twee draagconstructies, waar de verkeersborden 
boven de A28 aan hangen, verwijderen en verplaatsen.  Deze werkzaamheden voeren we in de nacht 
uit tussen 19.30 en 06.00 uur. Dat kan zorgen voor geluidshinder.   
 
Planning nachtelijke werkzaamheden: 

• Maandag 21 januari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 

• Woensdag 23 januari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 

• Maandag 28 januari tot en met donderdag 31 januari: dagelijks van 19:30 uur tot 6:00 uur de 
volgende ochtend 

• Maandag 4 februari tot en met donderdag 8 februari: dagelijks van 19:30 uur tot 6:00 uur de 
volgende ochtend 

• Maandag 11 februari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 

• Dinsdag 12 februari van 19:30 uur tot 6:00 uur de volgende ochtend 
 
Op bovenstaande data gaat Combinatie Herepoort één dag en één nacht de palen voor de 
draagconstructie de grond in heien. Dit gaat hinder veroorzaken door geluid en trillingen. We kunnen 
echter niet exact aangeven wanneer de heiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit kan op de 
volgende data: 28, 29, 30 of 31 januari. Dit is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.  
Voor omwonenden waarvan wij verwachten dat zij overdadig overlast ervaren, is een 
hotelovernachting beschikbaar. Zij worden hierover in een aparte brief geïnformeerd. 
 
 

 
 
 
 



 

pagina 3 van 3 | Kenmerk:  | Rubricering:  

 
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/actuele-
werkzaamheden.  
 
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 Julianaplein. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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