Groningen, 3 december 2019,

Aan de bewoners en ondernemers van de Van Swinderenstraat en Van Hamelstraat

Geachte mijnheer, mevrouw,

In november 2018 ontving u van de gemeente Groningen een brief over de geplande
werkzaamheden in uw wijk en op de informatiebijeenkomst op 18 maart 2019. Aangegeven is dat u
voor aanvang van de uitvoering nader geïnformeerd zou worden. Dit doen wij door middel van deze
brief.
Introductie Broekema Wegenbouw
Ik stel mij hierbij aan u voor. Mijn naam is Koos Bakker, ik ben werkzaam voor de firma Broekema
Wegenbouw te Groningen. Wij dragen in opdracht van de gemeente Groningen (afdeling
Stadsingenieurs) zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden en voeren tevens het
omgevingsmanagement uit. U kunt dan ook bij mij terecht als u vragen of opmerkingen heeft over de
werkzaamheden. Ik ben telefonisch bereikbaar via 06-28755379 of via het contactformulier op de
site: https://werkprofessorenbuurt.nl. Ik sta u graag te woord.
Door de aard van de werkzaamheden zult u overlast ervaren. Wij zullen er alles aan doen om dit
zoveel mogelijk te beperken. Mochten wij toch iets over het hoofd zien, neemt u dan contact met
ons op.
Werkzaamheden en planning
Ter voorbereiding op het vervangen van de riolering en herinrichten van uw straat worden alle
bomen gekapt. Er zullen nieuwe bomen geplant worden. Tijdstip hiervan is nog niet bekend. Het
kappen van de bomen wordt op 16 en 17 december uitgevoerd in de Van Hamelstraat en Van
Swinderenstraat.

Verkeer en parkeren
De Van Swinderenstraat en Van Hamelstraat blijven open voor verkeer. U kunt uw auto tot en met
16 december in de parkeervakken laten staan. Op 17 december worden de bomen langs de
parkeervakken gekapt. Daarom vragen wij u om uw auto op 17 december voor 7:30 uur aan de
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andere kant van de weg te parkeren. Verkeer kan over de parkeervakken rijden en de auto’s staan op
de rijbaan geparkeerd.
Informatievoorziening






Op https://werkprofessorenbuurt.nl vindt u alle informatie over dit project en wordt u op de
hoogte gehouden gedurende het verloop van de werkzaamheden. U kunt zich hier ook
aanmelden voor de WhatsApp-groep.
Ook kunt u voor meer informatie over het project terecht op de site van de gemeente
Groningen https://gemeente.groningen.nl/rioolvernieuwingkorrewegwijk
Alle ondernemers worden aan het begin van het werk bezocht om zo goed mogelijk te
kunnen inspelen op de wensen voor de bereikbaarheid van de panden.
Hiernaast kunt u altijd mijzelf, de uitvoerder of de collega’s op het werk aanspreken bij
eventuele vragen of problemen.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Koos Bakker
Omgevingsmanager Project Korrewegwijk, rioolsanering fase 1 en 2
Broekema Wegenbouw te Groningen
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