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Geachte heer/mevrouw,
Combinatie Herepoort werkt bij u in de omgeving aan de zuidelijke ringweg. In deze brief geven we u
een update van de werkzaamheden die we de komende tijd uitvoeren.
Werkzaamheden viaduct Paterswoldseweg
In de week van 20 december brengen we 16 damwanden aan naast het viaduct over de
Paterswoldseweg. Deze damwanden zijn nodig om de schuine grondwand naast de zuidelijke
ringweg aan te leggen.

Locatie van de damwanden

Planning en hinder
De damwanden trillen we in. Dit geeft overlast op het gebied van geluid en trillingen. Het intrillen
van de damwanden doen we tussen 7.00 uur en 19.00 uur. De planning is dat we de damwanden van
dinsdag 21 december tot en met donderdag 23 december intrillen. Het opbouwen van de stelling
gebeurt op maandag 20 december. De Muntinglaan is tijdens deze werkzaamheden dicht ter hoogte
van het viaduct.

Als het materiaal eerder komt, dan starten we al op maandag met het intrillen van de damwanden
en bouwen we de stelling op vrijdag 17 december al op. Als dat zo is, dan laten we dat uiterlijk
donderdag 16 december om 12.00 uur weten via onze website en via een sms-bericht. Meld u aan
voor onze SMS-service via www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Actuele informatie
Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/
werkzaamheden.
Vragen en klachten
Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket
Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of www.loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl
of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan
aan voor de nieuwsbrief Julianaplein of blijf op de hoogte via onze SMS-service. Meer informatie en
aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

