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Een Dijkstra-onderneming 

 
 
 
datum 10 november 2015 
ons kenmerk 15209 
onderwerp Herrinrichting Oostersingel, fase 7 
  

 
 

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 t.b.v. 
fase 7. Fase 7 behelst het reconstrueren van de Oostersingel tussen de huisartsenpost (nabij de Walstraat) en 
de W.A. Scholtenstraat. 
 
Werkzaamheden fase 7 
Vanaf maandag 16 november 2015 tot en met vrijdag 27 november 2015 wordt de Oostersingel tussen de 
Huisartsenpost (nabij de Walstraat) en de W.A. Scholtenstraat aangepakt. De werkzaamheden zullen bestaan 
uit het opbreken van de bestaande situatie en het opnieuw inrichten van de straat. Tijdens deze 
werkzaamheden wordt het werkterrein in zijn geheel afgesloten, zodat de werkzaamheden binnen het 
gestelde tijdvak kunnen worden voltooid.  
 
Op de website van gemeente Groningen www.groningen.nl/binnenstad-oost vind u naast de meest actuele 
planning ook het definitieve ontwerp. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan 
eventueel uitlopen, uiteraard doen wij ons uiterste best om het werk tijdig op te leveren. 
 
Parkeergelegenheid 
De Oostersingel zal in fase 7 vanaf de huisartsenpost (nabij de Walstraat) tot en met de W.A. Scholtenstraat 
worden gestremd voor al het doorgaande verkeer. U kunt uw woning/ bedrijf vanzelfsprekend nog wel 
bereiken, echter niet met de auto. Wanneer u een auto heeft, verzoeken wij u vriendelijk uw auto vanaf 16 
november om 7.00 uur tot en met 27 november 16.00 uur elders te parkeren. U kunt uw auto parkeren in de 
gemeentelijke parkeergarage Damsterdiep.  
 
Hebt u een parkeervergunning? Dan kunt u een waardekaart ophalen voor de parkeergarage Damsterdiep. U 
kunt hiermee gratis parkeren in de parkeergarage Damsterdiep.  
 
U kunt gedurende de werkzaamheden een waardekaart ophalen op iedere vrijdag van 10:00 tot 12:00 in de 
bouwkeet nabij de kruising van de Oostersingel met de Kruitlaan (Let op: de locatie van de bouwkeet 
wijzigen). Een waardekaart is 24 uur geldig. U kunt kaarten halen voor de hele week. Een waardekaart is 
geldig tot en met 13 november 2015. Daarna kunt u de kaart(en) weggooien.  

contactpersoon Willem Gerrit van den Bosch tel.       pl.       

e-mail wvandenbosch@mug.nl mobiel +31 (0)6 53 288 598 typ.       

bijlage(n) geen 
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Waar dient u rekening mee te houden? 
Gedurende de werkzaamheden dient u rekening te houden met stof- en geluidsoverlast. Daarnaast kan het 
voorkomen dat het werkgebied middels hekwerken wordt afgeschermd van het publiek. Tot slot rijden er geen 
bussen door het werkgebied en zijn bushaltes buiten gebruik. Meer informatie omtrent het openbaar vervoer 
vindt u op www.9292.nl. 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. 
 
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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