Aan de bewoners van dit pand

Bomen kappen Vondellaan

Groningen, 22 februari 2022
Onderwerp:
Bomen kappen Vondellaan
Contactpersoon:
Bert Kramer
fffffVervangen
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-2479
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Digitale informatiebijeenkomst
We nodigen u graag uit voor een digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 1 maart van 19.30 uur
tot 21.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over de werkzaamheden en de
stremmingen. Ook is er voldoende gelegenheid om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden kan t/m
maandag 28 februari via www.aanpakringzuid.nl/bijeenkomst-vondellaan.
Vervolg
Later dit jaar nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst op locatie. We willen u dan
informeren over de totale herinrichting van de Vondellaan en de werkzaamheden die de komende
jaren nog gaan volgen.
Actuele informatie
De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en
de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. Meer informatie over de afsluitingen:
www.operatiejulianaplein.nl.
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 Operatie Julianaplein of blijf op
de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

