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Informatie Hedwig de Boer Tel.  14 050   
Onderwerp Start deel werkzaamheden Minervaplein  

 
   

Geachte heer, mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u bewoner of ondernemer bent aan of in de directe 
omgeving van Academie Minerva bij het Zuiderdiep. In deze brief informeren we u 
over de werkzaamheden op het pleintje voor de school die vanaf donderdag 7 juli 
worden opgestart.  
 
Start werkzaamheden Minervaplein 
Vanaf donderdag 7 juli starten de eerste werkzaamheden op het pleintje voor Minerva. 
De werkzaamheden bestaan uit: de aanleg van een plantvak op het plein rond het 
beeld, het vervangen van de gele stenen (in het groen omlijnde gebied op het kaartje) 
en het plaatsen van een zestal bankjes (gemaakt van onder andere de oude gele stenen 
uit de binnenstad).   
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Bovenstaande werkzaamheden worden naar verwachting voor de 
bouwvakantie afgerond. In de tweede helft van dit jaar worden de overige 
werkzaamheden uitgevoerd. Zodra de planning van deze werkzaamheden 
bekend is, ontvangt u hierover meer informatie.  
 
Nieuwe verblijfsplek  
We willen het plein voor Minerva meer verblijfkwaliteit geven. Nu staat het vaak vol 
met fietsen. Eerder dit jaar hebben we daarom fietsvakken rond de school aan de 
Reitemakersrijge en Zuiderkuip aangelegd, waar studenten hun fiets kwijt kunnen. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het niet meer de bedoeling dat er nog fietsen 
op het pleintje worden geparkeerd.  
 
De werkzaamheden rondom de terrassen van de horecaondernemers worden na het 
terrasseizoen uitgevoerd, zodat zij hiervan minder hinder ervaren. Dan wordt ook het 
asfalt vervangen door gele stenen. Er komen geleidelijnen voor blinden en 
slechtzienden. Fietsers gaan in de toekomst op de rijbaan fietsen. Hierdoor ontstaat er 
op de plek van het fietspad ruimte voor terrassen onder de bomen en openbare 
zitelementen, waar bezoekers vrijblijvend kunnen zitten. Ook wordt het plein 
vergroend door middel van een plantvak met verschillende planten en grassen.  

Contact 
De werkzaamheden op het Minervaplein worden in opdracht van de gemeente 
Groningen door Avitec uitgevoerd. De contactpersonen van Avitec zijn Berden de 
Vries (projectleider, telefoonnummer 06-43137709) en Rutger Sol (uitvoerder, 
telefoonnummer 06-15625004). Bij hen kunt u terecht als u vragen heeft over de 
werkzaamheden.  

Bij vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleiding vanuit de 
gemeente Groningen via het Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Groningen, 
telefoon 14050 en via binnenstad@groningen.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hedwig de Boer 
Projectmanager 
 
 
 

B e z o e k a d r e s  

Gedempte Zuiderdiep 98 

 
P o s t a d r e s  

Postbus 7081 
9701 JB Groningen 


