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Geachte geadresseerde,

In maart 2021 gaan de werkzaamheden voor de opdracht Bussen over Oost, Kattenbrug

e.o. in het verlengde van het Gedempte Kattendiep van start. Met deze brief laten wij u

weten dat Heijmans Infra in opdracht van de gemeente Groningen de werkzaamheden uit

gaat voeren. In december ontving u hiermee in verband al een brief van de gemeente

Groningen

Om de huidige bus route over de Grote Markt te verleggen naar de Diepenring moet er

een vaste brug over het Schuitendiep gemaakt worden, in het verlengde van het

Gedempte Kattendiep; de Kattenbrug. De doelstelling van dit project is de realisatie van de

Kattenbrug en de herinrichting van de directe omgeving tot een aantrekkelijke verblijfsplek.

Gedurende de werkzaamheden doen wij het omgevingsmanagement. Dat betekent dat wij

met u als omwonenden contact onderhouden over het werk. In deze brief vindt u meer

informatie over het (digitale) afstemmingsgesprek dat wij binnenkort graag met u willen

voeren en de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om medio maart 2021 te

kunnen beginnen met de bouw van de brug.

Afstemmingsgesprek
Wij nodigen u uit voor een digitaal afstemmingsmoment op 19 januari 2021, 19:00-20:30

uur. Tijdens dit moment nemen wij u op hoofdlijnen mee in de werkzaamheden en willen



we ook weten wat voor u van belang is en waarmee we zo veel als mogelijk rekening mee

kunnen houden met betrekking op de communicatie.

Dit digitale gesprek zal plaatsvinden via Microsoft Teams. U kunt zich aanmelden voor

deze bijeenkomst door een e-mail te sturen aan: Omgeving_Kattenbrug@Heijmans.nl. U

ontvangt dan van ons een link om deel te nemen. U hoeft Teams niet te installeren.

Voorbereidende werkzaamheden
Eind vorig jaar is Volker Wessel Telekom gestart met het verleggen van kabels van KPN.

Dit werkt ronden zij eind februari af. Vanuit Heijmans starten we met de volgende

werkzaamheden (op werkdagen):

· Kappen van bomen (medio februari, hier volgt tijdens het afstemmingsmoment

meer informatie over)

· Graven van proefsleuven en grondradaronderzoek (onderzoek naar eventuele

obstakels in de ondergrond)

· Inrichten werkterrein (op het voormalig casinoterrein Gedempte Kattendiep)

· Verplaatsen van één boom, dit zal worden gedaan door de gemeente

Voor het grondradaronderzoek moeten we ook onderzoek uitvoeren ter plaatse van de

parkeerplaatsen voor de woningen Schuitendiep 74 tot 84 (oostzijde). Dit onderzoek vindt

plaats in op de dagen 18 en 19 januari 2021. Via tijdelijke bebording bij de parkeervakken

krijgt u het verzoek (duur 1 á 2 dagen) uw auto tijdens het onderzoek elders te parkeren.

Abeelding: 1 te onderzoeken gebied Schuitendiep Oostzijde

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden verwachten we dat de hinder zich beperkt tot

wat waarneembaar geluid en tijdelijke verkeersmaatregelen waarmee het verkeer rekening

moet houden. Mochten de werkzaamheden voor individuele bewoners meer hinder tot

gevolg hebben dat informeren we u vooraf.



Er volgt op een later moment nog een algemene informatieavond waarbij we meer in detail

ingaan op de planning en de werkzaamheden.

Wanneer u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06-

46133881 of via e-mail: Omgeving_Kattenbrug@heijmans.nl

Met vriendelijke groet,

Wouter de Noo

Omgevingsmanager namens:

Projectorganisatie Kattenbrug Groningen


