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Invloed coronamaatregelen op werkzaamheden riolering
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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden aan het riool die bij u in de buurt
plaats vinden.
Aanleg riolering
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien wordt er door aannemer Broekema Wegenbouw geen
riool meer gelegd. Er is onduidelijkheid over de invloed van de landelijke Coronamaatregelen op het werk. Aannemer Broekema probeert duidelijk te krijgen op welke
manier er nu aan het riool gewerkt mag en kan worden.
Planning
De komende weken zorgt Broekema Wegenbouw dat alle trottoirs en rijbanen weer
bestraat dan wel begaanbaar gemaakt worden voor voetgangers, fietsers en auto’s. Op het
moment dat zij weer verder kunnen met de riolering wordt u hierover geïnformeerd.
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.
Daarnaast kunt u altijd Koos Bakker, Omgevingsmanager Project Korrewegwijk,
aanspreken bij eventuele vragen of problemen. Hij is te bereiken op
telnr.: 050-52 52 886 of via de mail: info@broekemawegenbouw.nl
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Vragen
Namens de gemeente wordt het w
werk begeleid door de heer Arent Westera. Met hem kunt
u contact opnemen als u vragen hheeft of als u problemen verwacht in verband met de
werkzaamheden.
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