
 
Op 6 januari 2022 hebben wij  een brief verzonden met daarin de werkzaamheden en afsluitingen 
voor de komende periode in uw omgeving. De planning van deze werkzaamheden is aangepast. 
 
Werkzaamheden Vrijheidsplein 
Onder het Vrijheidsplein komen drie nieuwe tijdelijke wegen (zie afbeelding op de volgende pagina):  

- Een tijdelijke weg vanaf het Vrijheidsplein richting Laan van de Vrede;  
- Een tijdelijke verbindingsweg richting de westelijke ringweg;  
- Een tijdelijke keerlus terug richting Laan Corpus den Hoorn. 

 
De tijdelijke weg van het Vrijheidsplein richting Laan van de Vrijheid nemen we op 28 januari in 
gebruik, in plaats van 11 februari. Op dat moment zijn ook de borden en belijning aangepast en ligt 
er een zebrapad op de Laan van de Vrijheid. 

 
De nieuwe situatie, met de tijdelijke wegen en de afsluiting van het kruispunt Donderslaan – Laan van 
de Vrijheid. 
 
 
 

Aan de bewoners/bedrijven van dit pand 

Tijdelijke weg Vrijheidsplein richting Laan van de Vrijheid 

   

Groningen, 26 januari 2022    
 
Onderwerp:  

fffffVervangen  

Tijdelijke weg Vrijheidsplein richting Laan van de Vrijheid 
Contactpersoon: Bert Kramer 
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2450 
 

Geachte heer/mevrouw,  



 

Parkeerverbod 
Op een aantal plekken in de wijk geldt vanaf deze week een parkeerverbod. Dit is te zien aan de gele 
lijn en de borden. Op de Laan van de Vrijheid geldt het parkeerverbod niet tot de Boerhavenlaan 
zoals in de vorige brief stond, maar tot de parkeerhavens. 

 
 
Actuele informatie 
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en 
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Voor een actueel overzicht van de 
verkeerstremmingen en omleidingsroutes in Groningen ga naar: 
www.groningenbereikbaar.nl/actuele-verkeersinformatie  
 
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? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief West 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 
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