Aan de bewoner(s)/eigenaar(s) van dit pand,
Hinder in verband met werkzaamheden treinvrije periode

Groningen, 23 augustus 2018
Onderwerp:
Werkzaamheden treinvrije periode
Contactpersoon: Bert Kramer
Kenmerk:
ARZ-COR-SYS-1057

Geachte heer/mevrouw,

Vrijdag 31 augustus 2018 tot en met zondag 2 september 2018 en op donderdag 30 augustus 2018
gaat Combinatie Herepoort werkzaamheden uitvoeren op meerdere locaties langs en op het spoor
bij de Esperantostraat en de verlengde Lodewijkstraat.
Tijdens het weekend van 31 augustus tot en met 2 september rijden er geen treinen tussen
Groningen en Veendam, Groningen en Weener en tussen Groningen en Assen. Combinatie
Herepoort gaat dan bij het spoor aan de Esperantokruising, de Verlengde Lodewijkstraat en de
Helperzoomtunnel bodemonderzoek uitvoeren. Dit doen we door een staaf in de grond te boren.
Ook gaat Combinatie Herepoort roest verwijderen van het spoor met een staalborstel. In het
werkzaamhedenoverzicht op de volgende pagina ziet u waar en wanneer welke werkzaamheden
plaatsvinden.
Hinder
Dit weekend werken we niet in de nachtelijke uren. De machines die gebruikt worden bij het
onderzoeken van de grond en het verwijderen van de roest kunnen geluidshinder veroorzaken. De
machines rijden bij de Esperantokruising op en van het spoor. Tijdens die momenten zetten we
verkeersregelaars in. Het verkeer kan hier enkele minuten hinder van ondervinden. Door de
bodemonderzoeken aan de Verlengde Lodewijkstraat, zetten we de Verlengde Lodewijkstraat voor
de helft af. De weg blijft toegankelijk voor verkeer. Ook hier zetten we verkeersregelaars in.

Werkzaamhedenoverzicht
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Actuele informatie
Data zijn onder voorbehoud van omstandigheden. Meer informatie over deze werkzaamheden en de
actuele planning leest u op www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden.
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? Meldt u dan via de website aan voor de nieuwsbrief zuiderplantsoen.
Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort
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