Stadsingenieurs

Aan de bewoners, bedrijven en instellingen
van de Professorenbuurt en de
Oppenheimerbuurt.

31-03-2017
J. Schriever
14050
uitnodiging informatiebijeenkomst over rioolvernieuwing

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Groningen gaat eind 2017 aan de slag met groot onderhoud aan de riolering
in de Korrewegbuurt. Ook Enexis vervangt in die periode een aantal kabels en leidingen
in uw wijk. Op 8 november 2016 was er een inloopbijeenkomst over deze
werkzaamheden en op 22 maart specifiek voor de bewoners van de Heymanslaan, Van
Hamelstraat en Van Swinderenstraat. Nu nodigen we u uit voor een laatste
informatiebijeenkomst over de werkzaamheden bij u in de buurt, op woensdag 12 april
van 16.00 – 19.00 uur, aan de Oosterhamrikkade 119. Loopt u binnen op een moment dat
het u uitkomt.
Ontwerp
Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp voor de Heymanslaan, de Van Hamelstraat en de
Van Swinderenstraat. Dit ontwerp laat zien hoe de straat er straks na de werkzaamheden
uit komt te zien. Hoe zijn de bomen verdeeld over de straat en waar zijn de
parkeerplaatsen gemaakt. Voor de Oosterhamrikkade maakten we een voorzet om het
autoparkeren te verbeteren in de vorm van parkeerhavens.
Het voorlopig ontwerp maakten we op basis van:
- de reacties van de 1e informatiebijeenkomst van 8 november 2016
- overleg met de bewonerscommissie Professorenbuurt
- boomwortelonderzoek
- bomenstructuurvisie (dat is de door de gemeenteraad vastgestelde werkwijze waarop
de gemeente nu en in de toekomst met bomen in de stad omgaat)
- verkeerskundige gegevens
- beheerstechnische wensen
In de andere straten verandert de indeling niet. Daar wordt hoofdzakelijk de riolering
vernieuwd.
Inloopavond 12 april
Bent u op 12 april niet in de gelegenheid om langs te komen, maar wilt u wel iets aan ons
doorgeven? Of hebt u een vraag naar aanleiding van deze informatie? Stuurt u dan een
mail naar stadsingenieurs@groningen.nl onder vermelding van riolering Korrewegwijk.
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U kunt de plannen online bekijken via
www.gemeente.groningen.nl/rioolvernieuwingkorrewegwijk
Vervolg
Na deze bijeenkomst werkt de gemeente de plannen voor het onderhoud aan de riolering
verder uit. We houden daarbij waar mogelijk rekening met de zorgen en aandachtspunten
die tijdens de inloopbijeenkomst naar voren komen. Het plan zoals we dat voorleggen aan
het College van burgemeester en wethouders kunt u op de site van de gemeente
Groningen bekijken. Nadat het College van b en w over het plan heeft besloten, beginnen
we met de voorbereidingen.
Uitvoering
Eind 2017 starten de uitvoeringswerkzaamheden bij u in de buurt. De uitvoering duurt
ongeveer 1,5 jaar, dus tot in het voorjaar van 2019. Voordat het werk op straat begint
ontvangt u daarover nog informatie.
Graag tot ziens op woensdag 12 april, vanaf 16.00 uur aan de Oosterhamrikkade 119.
Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,
namens deze, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Joost Visser,
hoofd afdeling Stadsingenieurs

