Nieuwsbrief-05.19
Reitdiep fase 3
Ik vraag u vriendelijk deze nieuwsbrief ook met uw aannemer te delen! De verspreiding aan uw
aannemer is uw verantwoordelijkheid. Ik ga er vanuit dat wij het met u als opdrachtgever hebben
gedeeld en dus bij al uw betrokken bouwpartijen bekend is.

EEN VEILIGE FIETS EN WANDELROUTE VOOR BEWONERS
In onze nieuwsbrief 03-19 ‘Kinderen’ hebben wij u verteld dat de eerste
woningen zijn opgeleverd. Met de eerste bewoners zijn ook kinderen in de
wijk Reitdiep fase 3 komen wonen. De eerste bewoners hebben de
gemeente Groningen gevraagd een veilige doorgang te maken naar de
noordelijke wijkdelen. In overleg met de gemeente is besloten de
noordelijke voetgangersbrug (naar de Kleiwerd) te verharden en open te
stellen voor fietsers en voetgangers.
Deze nieuwsbrief wordt ook gedeeld op: http://www.reitdiepfase3.nl.

Brug naar Kleiwerd
De gemeente Groningen en Arcadis vinden veiligheid (veilig wonen en werken) een belangrijke voorwaarde. De
eerste bewoners hebben de gemeente Groningen verteld dat een veilige route (voor jonge schoolgaande
kinderen) vanuit Reitdiep fase 3 naar de bovenliggende wijken op dit moment ontbreekt. Voor de gemeente
Groningen aanleiding om aan Arcadis te vragen de brug vanuit Reitdiep fase 3 naar de Kleiwerd direct klaar te
maken voor gebruik.

Foto 1 Brug vanaf Kleiwerd naar Reitdiep

Foto 2 Brug vanaf Reitdiep naar Kleiwerd

Oorspronkelijk was het de bedoeling de brug pas later te bestraten en open te stellen. Dit heeft te maken met
kabels en leidingen die nog door de brug gelegd moeten worden. Voor een veilige fiets- en wandelroute maken
wij graag de brug eerder klaar voor de bewoners. Dit doen wij wel met een tijdelijke (wel goede) verharding. Dat
betekent dat de definitieve verharding later wordt aangelegd.
Parkeren
Het is niet de bedoeling dat bouwers en leveranciers op Reitdiep fase 3 deze gelegenheid
aangrijpen om busjes en auto’s aan de Kleiwerd te parkeren en te voet via de brug naar de bouw
toe gaan. Wij vragen u vriendelijk de eerder gemaakte afspraken over parkeren te volgen!
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Ligging brug

Kleiwerd: niet parkeren voor bouwers en
leveranciers

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben graag de email:
reitdiep.fase3@arcadis.com te gebruiken. Uiteraard bent u van harte welkom in onze informatie-unit op de
bouwlocatie.

Met vriendelijke groet,
Steef Swart

Contact en informatie
Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u contact met mij opnemen:
Steef Swart, Omgevingsmanager Arcadis
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