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Groningen, 14 februari 2022

Onderwerp

: Bouwwerkzaamheden voormalige bibliotheek Oude Boteringestraat 18

Geachte heer/mevrouw,
Graag informeren wij u over de werkzaamheden die wij de komende periode gaan uitvoeren en
willen wij u tevens uitnodigen voor een koffie-uurtje op woensdag 23 februari.
Werkzaamheden
- De sloopwerkzaamheden worden de komende periode voortgezet;
- Maandag 21 maart: opbouw van de torenkraan;
- Vanaf medio maart worden er rondom het gebouw bouwhekken geplaatst;
- Vanaf medio maart wordt het steigerwerk rondom het gehele gebouw opgebouwd.
In de onderstaande afbeelding worden de geplande werkzaamheden weergegeven.
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Bereikbaarheid
Ondanks dat we de overlast tot een minimum willen beperken, ontkomen we er bij de opbouw
van de torenkraan op maandag 21 maart niet aan, om de veiligheidszone te vergroten. Dit
betekent dat de Oude Boteringestraat voor 1 à 2 dagen gedeeltelijk wordt afgesloten. De
Poststraat blijft wel bereikbaar. Nadere informatie hierover ontvangt u binnenkort.
Koffie-uurtje
Mocht u meer willen weten over onze werkzaamheden of vragen en/of suggesties hebben, dan
bent u van harte welkom op woensdag 23 februari tijdens het koffie-uurtje. Deze vindt plaats in
het gebouw aan Oude Boteringestraat 18, van 14.30 – 16.00 uur. U kunt zich hiervoor
aanmelden door een mail te sturen naar: frg@visserensmitbouw.nl .
Vragen en klachten
Wij zullen u per brief regelmatig informeren over de werkzaamheden en mogelijke
geluidsoverlast of verkeershinder. Heeft u vragen en/of klachten, dan kunt u deze mailen naar:
frg@visserensmitbouw.nl
Met vriendelijke groet,
H. Kemper

Projectmanager

