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Geachte heer, mevrouw,
Op 26 mei, de dinsdag na Pinksteren, beginnen de werkzaamheden in de Rivierenbuurt.
De Vechtstraat wordt dan ingericht tot een 30 km-zone en de riolering in de Geulstraat
wordt opgeknapt. De werkzaamheden kunnen overlast geven. We begrijpen dat dit
vervelend is. Daarom willen we u duidelijk en volledig informeren over de
werkzaamheden en hoe lang dit duurt. U leest daarover meer in deze brief.
De werkzaamheden bestaat uit 3 gedeeltes:
•
de aanpak van de Geulstraat en de Vechtstraat (tussen de Geulstraat en de
Hereweg)
•
de aanpak van de Vechtstraat (tussen de Geulstraat en de Merwedestraat)
•
het planten van de nieuwe bomen
Aanpak Geulstraat en Vechtstraat
Op dinsdag 26 mei begint de vernieuwing van de riolering in de Geulstraat. Het oude
riool wordt dan vervangen door een nieuw riool, inclusief de huisaansluitingen.
We verwachten dat de aanpak van de riolering ongeveer 5 week gaat duren
Tegelijk met de rioolwerkzaamheden begint de herinrichting van de Geulstraat en de
Vechtstraat. Het gaat om het gedeelte tussen de Geulstraat en de Hereweg. De bestrating
wordt opgebroken en een deel van het asfalt wordt verwijderd. Vervolgens wordt dit
opnieuw ingericht inclusief een nieuwe inritconstructie aan de kant van de Hereweg.
We verwachten dat deze herinrichting rond 17 juli klaar is.
Na de bouwvak (week 31 t/m 33) pakken we het 2e gedeelte aan. We verwachten dat deze
werkzaamheden in september 2015 gereed zijn. Als laatste planten we nieuwe bomen in
de maand november en december 2015.
In verband met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden bestaat de mogelijkheid
dat u enige hinder of geluidsoverlast ondervindt. Uiteraard proberen we de overlast
zoveel mogelijk te beperken
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De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Wilde uit Groningen.
Hebt u na het lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen? Of verwacht
u problemen in verband met de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de
heer H. Koopmans van de gemeente Groningen via telefoonnummer 14050 of e-mail
post.igg@groningen.nl

Met vriendelijke groet,

J. Visser,
hoofd afdeling Ingenieursbureau Gemeente Groningen

