
 

 

Afdeling Stadsingenieurs 

 

Aan de bewoners, ondernemers en instellingen 

van de Westersingel en de Aweg 

Datum 10 oktober 2022 Bijlage(n) - Kenmerk 9119165 
Informatie Johs van der Klei Tel. 14 050   

Onderwerp Werkzaamheden aanpak trillingen en herinrichting deel Westersingel 
  

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De werkzaamheden van de netwerkbedrijven in de trottoirs van de Westersingel 

(Aweg/Astraat - Blekerstraat) worden deze week afgerond. Dat betekent dat de gemeente 

kan starten met de voorgenomen herinrichting van de trottoirs en het aanbrengen van 

anti-trillingsschermen.  

 

Werkzaamheden 

Aan beide zijden van de Westersingel zal ter hoogte van huisnummers 3 (westzijde) en 

huisnummer 4 (oostzijde), aan de huidige rijweg kant, een anti-trillingsscherm worden 

aangebracht.  

De rijweg tussen de Aweg/Astraat en de Blekerstraat wordt versmald en de trottoirs 

worden verbreed. Om het stallen van fietsen te reguleren worden in de trottoirs 

fietsparkeerplaatsen aangebracht in een rode kleur. Verder wordt een laad- en losstrook 

aangelegd in het trottoir voor de huisnummers 5 tot en met 9.  

Als laatste wordt de bestrating in de rijweg nabij de Aweg/Astraat vervangen door asfalt 

en worden de natuurstenen banden in de rijweg opnieuw aangebracht. 

 

Planning en fasering 

De werkzaamheden starten maandag 17 oktober 2022 en worden in delen uitgevoerd. De 

werkzaamheden starten aan de oostzijde, vervolgens de westzijde en als laatste wordt de 

bestrating vervangen door asfalt. De werkzaamheden duren ongeveer tot de kerst 2022. 

 

Bereikbaarheid en verkeer 

Tijdens de werkzaamheden is uw pand altijd te voet bereikbaar. Het autoverkeer wordt 

omgeleid en fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon via de Westersingel. 

Het vervangen van de bestrating in de rijweg door asfalt gebeurt in het weekend van  

17 en 18 december. Het verkeer wordt dan volledig gestremd.   

 

 

B e z o e k a d r e s  

Gedempte Zuiderdiep 98 

O p e n i n g s t i j d e n  

Zie 

gemeente.groningen.nl 

 
P o s t a d r e s  

Postbus 7081 

9701 JB Groningen 

 
T e l e f o o n   
14050 

 

Contact 
https://gemeente.groningen.

nl/contact 

https://gemeente.groningen.nl/contact
https://gemeente.groningen.nl/contact


Volgvel 1 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Broekema Wegenbouw BV. Contactpersoon 

tijdens de uitvoering is de heer K. Bakker. Met hem kunt u contact opnemen als u vragen 

heeft of als u problemen verwacht in verband met de geplande werkzaamheden. Hij is te 

bereiken via telefoonnummer 050-5252886. 

 

Namens de gemeente wordt het werk begeleid door de heer H. Bloupot. Hij is bereikbaar 

via het telefoonnummer 14 050 of via het e-mailadres stadsingenieurs@groningen.nl 

 

In verband met de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden bestaat de mogelijkheid 

dat u enige hinder of geluidsoverlast ondervindt. Uiteraard proberen we de overlast 

zoveel mogelijk te beperken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen,  

namens deze, concerndirecteur Groningen 

namens deze, 

 

 

 

Joost Visser 

hoofd Stadsingenieurs 
  

 

 

 


