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Groningen,  18 maart 2021, 

 

Aan de bewoners en ondernemers van de Heymanslaan e.o.  

 

 

Geachte mijnheer, mevrouw, 

 

U heeft enige tijd geleden van ons een bewonersbrief ontvangen dat wij vanaf 22 maart starten met 
de werkzaamheden t.b.v. vervanging riolering en herinrichting van de Heijmanslaan. Door conflicten 
in de ondergrondse infrastructuur is besloten dat de werkzaamheden aan de Heijmanslaan tot nader 
order worden uitgesteld. Wij zijn hierdoor genoodzaakt om onze werkzaamheden te verplaatsen 
naar de Petrus Hendrikszstraat. 
De reden dat wij onze werkzaamheden in de Heijmanslaan op dit moment niet kunnen uitvoeren is 
dat de waterleiding van het Waterbedrijf Groningen in de nieuwe situatie op een zodanige 
vervelende plaats ligt dat de brandkranen niet goed bereikbaar zijn.  
 
Er wordt nu gekeken naar een naar een oplossing tussen de gemeente Groningen en het 
Waterbedrijf Groningen. Helaas kunnen wij op dit moment niet aangeven wanneer wij onze 
werkzaamheden aan de Heijmanslaan weer kunnen gaan uitvoeren. Door middel van een 
bewonersbrief zult u vroegtijdig op de hoogte worden gehouden zoals u van ons gewent bent. 
 
 
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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