
 

 

 

 

 
In uw omgeving werkt Combinatie Herepoort aan de A28 en de Brailleweg. In deze brief leest u meer 
over deze werkzaamheden en de mogelijke hinder. 
 
Werkzaamheden Brailleweg deels in de nacht 
Ter hoogte van de nieuwe A28-afrit voor verkeer vanaf Assen richting het centrum passen we nog 
een aantal barriers (lage muurtjes) en markeringen op de weg aan. Dit doen we in de nachten van 
vrijdag 6 en zondag 8 mei. Op maandag 9 mei kan dan het verkeer over het tijdelijke Julianaplein 
rijden. In het weekend van 13 mei plaatsen we glaspanelen op het nieuwe viaduct en verbreden we 
de Brailleweg onder het viaduct.  
 
Werkzaamheden verdiept fietspad 
We werken door aan het verdiepte fietspad onder de A28 door. In het weekend van 13 mei plaatsen 
we een put naast de waterkelder. In de weken daarna werken we aan het talud, dit is het aflopende 
stukje grond naast de weg. 
 
Hinder 
De werkzaamheden geven geluidshinder voor de omwonenden. De Brailleweg is een aantal 
momenten dicht. Zie voor meer informatie de tabel onderaan deze brief. 
 
Zo blijft u op de hoogte 
Actuele informatie over het project Aanpak Ring Zuid: www.aanpakringzuid.nl/werkzaamheden. 
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief Julianaplein: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
SMS-service (bericht bij veranderingen in de planning): www.aanpakringzuid.nl/aanmelden. 
 
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. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Bert Kramer,  
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort 
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Tabel hinder Brailleweg 6 mei – 16 mei 

 
De data zijn onder voorbehoud. Overige werkzaamheden voeren we uit op maandag tot 
en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. 

 

Wanneer 

    

6 mei 20.00 uur 
tot 7 mei 6.00 uur 
 
8 mei 20.00 uur 
tot 9 mei 6.00 uur 

Bij A28-afrit: aanpassen 
markering, barriers en 
bebording 

Nacht 
Geluid van 
machines en 
vrachtwagens 

Brailleweg dicht 

13 mei 7.00 uur 
tot 16 mei 6.00 uur 

Frezen asfalt, wegbranden 
damwanden, aanbrengen 
puinbaan en aanbrengen 
asfalt onder viaduct 
Brailleweg.  

Overdag  

Geluid van 
machines en 
vrachtwagens. 
Geluid van 
asfalt frezen. 

Dicht: 
- Brailleweg dicht 
- Op- en afrit 

Groningen-
Centrum dicht 


