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Turftorenstraat - Grote Kromme Elleboog - AKerkstraat

20 december 2021



Opzet Avond
Microfoons graag uit, vragen achteraf via digitaal hand opsteken (naam zoals pc aangeeft)

Presentatie ook op site

• Details tijdens de uitwerking (Jasper Schweigman)

• Parkeren (André Feitsma)

• Uitvoering: fasering, bereikbaarheid & planning (Berden de Vries-Avitec)

• Behandeling vragen via digitaal hand opsteken (Yvette Hilboesen)





met de uitvoering van Fase 3 

gaan we naar voltooiing herinrichting A+kwartier

- Uitvoering conform vastgesteld ontwerp, mei 2021. 

- De aanbesteding gaf ruimte om de Grote Kromme Elleboog mee te nemen in de uitvoering.

- De uitvoering van de gevelzone/ stoepen gebeurd zoals in de ontwerptekeningen. Indien mensen de 

stoep direct in natuursteen willen laten uitvoeren is dat mogelijk. De meerprijs wordt in overleg met de 

uitvoerende partijen (gemeente en aannemer) bepaald. 

Ook de, door de gemeente gratis verstrekte geveltuinen kunnen direct meegenomen worden. Men moet 

dat dan wel voor 31 januari deze wensen doorgeven.

De stad is nooit af, en zeker niet na een herinrichting. We moeten het ons nu eigen gaan maken.

- We hebben een A+kwartier-magazine gemaakt om de gevelzone/ stoepstrook onder de aandacht te 

brengen. Het positief gebruik van deze ruimte voor de woning of het bedrijf is bepalend voor het karakter 

van de (leef-)straat.













Geveltuinen
- Geveltuinen kunnen nog worden doorgegeven

- link https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren

- Graag voor 31 januari

https://gemeente.groningen.nl/geveltuin-aanvragen-of-boomtuin-adopteren


Parkeren

Experiment parkeren zoals aangegeven in de brief

• Plekken in Buurtstallingen Sledemennerstraat en Schoolholm zodra beschikbaar

• Inschrijven mogelijk tot en met dinsdag 21 december via binnenstad@groningen.nl

mailto:binnenstad@groningen.nl


Realisatie 
Voorstellen

Berden de Vries



Realisatie 
Uitleg werkzaamheden

- Korte uitleg werkzaamheden

- Wat mag u van ons verwachten: elektrische machines, overlast

- Veilige toegang voetgangers, maatregelen

- assistentie waar nodig (bijv. huisvuil)

- Afspraken indien tijdelijk parkeren op eigen terrein niet mogelijk is



Realisatie 
Fasering

Wanneer

- Beginnen zodra de materialen er zijn: 14 maart 2022 (indien mogelijk eerder)

- Afronding werkzaamheden: 20 juli 2022

Waar

- Beginnen bij het smalle deel van de Turftorenstraat (fase 1)

- Vervolgens Grote Kromme Elleboog (fase 3)

- Overige fasen afhankelijk van de voortgang / 1 of meerdere ploegen



Compensatieregelingen versterking 15



Realisatie 
Communicatie & contactgegevens

- introductiebrief Avitec gehele werkgebied  (januari 2022)

- Per deelgebied: brief met details/duur werkzaamheden (2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden)

Contactgegevens:

Berden de Vries
M | 06 46137709

E | berden@avitec.nl

W| www.avitec.nl/contact

mailto:berden@avitec.nl
http://www.avitec.nl/contact


Vragen via digitale hand



Bedankt voor uw aandacht

Informatie
Site: https://gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier

Email: binnenstad@groningen.nl o.v.v. A-kwartier

Telefoon: 14050 

https://gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier
mailto:binnenstad@groningen.nl

