
 

 

 

 

 

Groningen, 23 november 2021, 

 

Aan de bewoners en ondernemers van de Turfsingel e.o.  

 

 

Geachte mevrouw, mijnheer 

 

 

In mei heeft u een brief ontvangen over de aanleg van de nieuwe centrumhalte oost aan de 

Turfsingel. De aanleg van de haltes in inmiddels in uitvoering. In deze brief brengen wij u op de 

hoogte van de aankomende werkzaamheden en wat dit voor u betekent. 

Werkzaamheden en planning 

Ter hoogte van de nieuwe bushaltes voor de Stadsschouwburg en rondom de Maagdenbrug zullen 

asfaltteringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Beide locaties zijn in de onderstaande tekening met 

rood en geel aangegeven. 

 

Het met rood aangegeven gedeelte van de Turfsingel zal tussen maandag 29 november 7:00 uur en 

woensdag 1 december 7:00 uur gestremd worden voor verkeer. Tijdens deze stremming zal er asfalt 

worden aangebracht langs de nieuwe bushalte. 

De werkzaamheden rondom de Maagdenbrug, in bovenstaande tekening met geel aangeven, 

worden vanaf dinsdag 30 november tussen 19:00 uur en woensdag 1 december 6:00 uur uitgevoerd. 

Tijdens deze werkzaamheden is het verkeer richting de Turfsingel binnenzijde gestremd vanaf de 

Oude Ebbingestraat. Aan de Turfsingel buitenzijde is het verkeer vanaf de Sint Jansstraat gestremd. 



 

 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het frezen van asfalt en aanbrengen nieuwe 

asfaltlagen. 

Verkeer en parkeren 

Tijdens de werkzaamheden is er een omleidingsroute voor het doorgaand verkeer. Verkeer over de 

Turfsingel buitenzijde zal via de Sint Jansstraat, Martinikerkhof, Sint Walburgstraat terug naar de 

Diepenring worden geleid. Verkeer over de Turfsingel binnenzijde zal langs de Oude Ebbingestraat, 

Kwinkenplein, Sint Walburgstraat terug naar de Diepenring worden geleid. 

In de met paars aangegeven gedeeltes van de Turfsingel kunt u parkeren. Doorgaand verkeer is hier 

gestremd. 

De werkzaamheden brengen helaas (geluids)overlast met zich mee. Dat is helaas niet te voorkomen. 

Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan contact met ons op. 

Informatievoorziening 

 Op de facebookpagina bussen-over-Oost-Haltes-Turfsingel vindt u alle informatie over dit 

project en wordt u op de hoogte gehouden gedurende het verloop van de werkzaamheden.  

 Ook kunt u voor meer algemene informatie over het project terecht op de site van de 

gemeente Groningen https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project_tag/bussen-over-oost/ 

 Alle ondernemers worden aan het begin van het werk bezocht om zo goed mogelijk te 

kunnen inspelen op de wensen voor de bereikbaarheid van de panden. 

 Ook kunt u altijd met mij contact opnemen, of de uitvoerder op het werk aanspreken bij 

eventuele vragen of problemen. 

 

Contact  

 Aannemer Broekema Wegenbouw Groningen 

 Omgevingsmanager Koos Bakker, telefoonnummer 06 28 75 53 79. 

 U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op onze Facebookpagina bussen-over-
Oost-Haltes-Turfsingel. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Koos Bakker 

Omgevingsmanager Bussen over Oost, haltes Turfsingel 

Broekema Wegenbouw te Groningen 

https://www.facebook.com/Bussen-over-Oost-Haltes-Turfsingel-100527595514254
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/project_tag/bussen-over-oost/
http://apps.metaware.nl/webapps/BroekemaWegenbouw/application.nsf/Form.xsp?templateId=368FA58E72AE4A99C12586B200464FF2&action=openDocument
https://www.facebook.com/Bussen-over-Oost-Haltes-Turfsingel-100527595514254
https://www.facebook.com/Bussen-over-Oost-Haltes-Turfsingel-100527595514254

