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Geachte heer, mevrouw, 

 
In opdracht van gemeente Groningen worden door Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. werkzaamheden verricht 
aan de Oostersingel te Groningen. In deze brief informeren wij u over de aankomende werkzaamheden op 
zaterdag 14 november.  
 
Werkzaamheden zaterdag 14 november 
Op zaterdag 14 november  wordt vanaf 6:30 uur de Oostersingel, tussen de Tuinstraat en de Walstraat 
definitief geasfalteerd en voorzien van definitieve wegmarkeringen. Onder het definitief asfalteren wordt het 
aanbrengen van een deklaag op de huidige asfaltlagen verstaan. Tijdens deze werkzaamheden wordt het 
werkterrein (tussen de Tuinstraat en de Walstraat) in zijn geheel afgesloten, zodat de werkzaamheden binnen 
het gestelde tijdvak kunnen worden voltooid. Naar verwachting zijn de werkzaamheden om 17:00 uur gereed 
en wordt de Oostersingel weer opengesteld voor het doorgaande verkeer. 
 
Fasering van de werkzaamheden 
Zaterdag  7:00 – 16:00 Aanbrengen definitieve asfaltlaag 
Zaterdag 16:00 – 17:00 Aanbrengen definitieve belijning 
Zaterdag vanaf 17:00 De Oostersingel wordt opengesteld voor het doorgaande verkeer 
  
Waar dient u rekening mee te houden? 
De Oostersingel tussen de Tuinstraat en de Walstraat zal worden gestremd voor al het doorgaande verkeer. 
Bewoners aan de Oostersingel kunnen hun woning nog wel bereiken, echter niet met de auto. Wanneer u een 
auto heeft verzoeken wij u uw auto vanaf zaterdag 14 november om 6.30 uur elders te parkeren, zodat onze 
werkzaamheden niet worden belemmerd. Indien uw voertuig op 14 november om 6.30 uur nog staat 
geparkeerd tussen de Tuinstraat en de Walstraat, zal uw voertuig door de politie worden weggesleept.  
 
Gedurende de werkzaamheden dient u rekening te houden met stof- en geluidsoverlast. Daarnaast zullen 
veel vrachtwagens door de Oostersingel rijden t.b.v. de aanvoer van asfalt. Wij verzoeken u hiermee rekening 
te houden. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat de werkzaamheden overlast met zich meebrengen. We 
zullen er alles aandoen om dit tot een minimum te beperken. 
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Vragen? 
Voor vragen en/of nadere inlichtingen over de werkzaamheden kunt u contact op nemen met de 
omgevingsmanager voor dit werk, de heer Willem van den Bosch (tel. (06) 53 28 85 98). Daarnaast kunt u 
veel informatie vinden over de werkzaamheden op de website van de gemeente Groningen 
www.groningen.nl/binnenstad-oost.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw 
medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. 

 

 

 

 

Willem Gerrit van den Bosch 

Omgevingsmanager 
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