
WERKZAAMHEDEN BRAILLEWEG EN A28
Combinatie Herepoort start dit jaar met het bouwen van het viaduct over de Brailleweg en 
de oprit vanaf het centrum naar de A28. Deze werkzaamheden zijn medio 2021 afgerond. 
Ook bouwen we een verdiept fietspad in twee richtingen onder de oprit en het viaduct 
Brailleweg door. In deze nieuwsbrief leest u over de plannen in uw buurt, wat we het ko-
mende jaar gaan doen en wat u daarvan kunt merken. 

Vervolg werkzaamheden  

WERKZAAMHEDEN BRAILLEWEG EN A28

Op aanpakringzuid.nl/julianaplein leest u over de actuele werkzaamheden, vindt u alle bewonersbrieven en 
ziet u afbeeldingen van hoe het er in de toekomst uit komt te zien.

Aan de Brailleweg staat een in-
formatiebord aan de kant van het 
Noord-Willemskanaal. Op dit infor-
matiebord plaatsen wij regelmatig 
updates over de werkzaamheden.

Regelmatig een nieuwsbrief in uw mailbox met de laatste informatie over de werkzaamheden? Schrijf u dan 
in voor de nieuwsbrief voor deelgebied Julianaplein. Als u zich aanmeldt voor het SMS-alert van Aanpak Ring 
Zuid, krijgt u een SMS-bericht op uw mobiele telefoon als werkzaamheden in het deelgebied uitlopen. Ook 
krijgt u een sms bij calamiteiten. Inschrijven door de nieuwsbrief en de SMS-alert kan via www.aanpakring-
zuid.nl/aanmelden

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Dat kan op verschillende manieren: 

CEES EN MIKE: AANSPREEKPUNTEN IN DE WIJK

INFORMATIEBORD IN DE WIJK 

Digitale nieuwsbrief en SMS-alert

Heeft u vragen of klachten die u liever persoonlijk bespreekt? Neem dan contact op 
met één van onze stewards. Cees en Mike zijn geregeld rond de bouwterreinen te 
vinden. Een afspraak maken kan ook. Stuur dan een bericht naar   
info@aanpakringzuid.nl

@aanpakringzuid

facebook.com/aanpakringzuid

Volg ons ook via:

@aanpakringzuid

BLIJF OP DE HOOGTE!
AANPAK RING ZUID

Sinds april 2019 rijdt het verkeer op de A28 
over het tijdelijk viaduct en heeft Combinatie 
Herepoort het oude viaduct over de Brailleweg 
gesloopt. Dit jaar hebben we zand aangebracht 
ter voorbereiding op de aanleg van het nieuwe 
viaduct en de oprit naar de A28. Dit zand moet 
enige tijd inklinken. Ook gaan we dit jaar starten 
met de bouw van de fundering van het viaduct, 
de oprit en het verdiepte fietspad. Het intrillen 
van de damwanden en het heien van de buis-
palen geeft veel geluidsoverlast. Na deze werk-
zaamheden gaan we verder met de betoncon-
structie en het plaatsen van het betonnen dek. 

•	 Viaduct	Brailleweg	

•	 Fietspad	Brailleweg	tweerichtingsverkeer	
•	 Oprit	Brailleweg	richting	A28	



VOORUITBLIK WERKZAAMHEDEN 2020

Als omwonende kunt u de komende jaren te maken krijgen met verschillende vormen van 
bouwhinder: 

In de afbeelding hieronder ziet u in grote lijnen de werkzaamheden waar we in 2020 mee 
starten en de hinder waar u mee te maken kunt krijgen. Wij informeren u regelmatig per 
brief over de werkzaamheden voor de aankomende periode. 

Ga voor een actueel en compleet overzicht van de werkzaamheden naar 

www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden 
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