
 

Aan de bewoner/eigenaar van dit adres     Groningen, 24 maart 2021 
 
Onderwerp: Werkzaamheden Kindcentrum Zuiderkroon 
 

Even voorstellen 
Wij zijn Wegenbouw De Wilde bv uit Groningen. Van de gemeente Midden-Groningen hebben wij opdracht 
ontvangen voor de inrichting van de schoolomgeving Kindcentrum Zuiderkroon. 
 
Werkzaamheden 
In hoofdlijnen bestaan onze werkzaamheden uit: 

- Aanleg Kiss & Ride zone parallel aan de Zuiderkroon 
- Aanpassen rijweg Zuiderkroon oostzijde 
- Aanleg parkeerplaats kindcentrum 
- Aanleg inrichting en straatwerk rondom kindcentrum gebouw 
- Aanpassen rijweg Zuiderkroon westzijde 

 
Alleen voor het aanpassen van de rijweg Zuiderkroon is het voor ons noodzakelijk om de Zuiderkroon 
volledig af te sluiten (zie Overzichtskaart Zuiderkroon op achterkant van deze brief). De aanpassing 
van de Zuiderkroon oostzijde is gelegen tussen de adressen Saturnus 38 t/m Atlas 56, en wordt 
volledig afgesloten vanaf week 17 t/m week 20. De aanpassing van de Zuiderkroon westzijde is 
gelegen tussen de kruising Andromeda / Zuiderkroon en het adres Saturnus 38. Dit deel is afgesloten 
vanaf week 28 t/m week 29. 
 
Planning  
Wij starten bij het Kindcentrum Zuiderkroon op dinsdag 6 april. Ons streven is om het werk in week 
29, dus voor de bouwvakvakantie van 2021, af te ronden.  
Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) starten onze werkzaamheden om 7:00 uur. 
 
Bereikbaarheid en parkeren 
Vanaf 7:00 uur op dinsdag 6 april starten wij met de werkzaamheden aan de Kiss & Ride zone 
parallel aan de Zuiderkroon ter hoogte van de adressen Saturnus 38 t/m Atlas 56. De parkeervakken 
langs de Zuiderkroon kunnen vanaf dinsdag 6 april dan ook niet meer door u worden gebruikt, om 
zodoende werkruimte te creëren en schade aan auto’s te voorkomen. Helaas kunnen deze 
werkzaamheden niet plaatsvinden zonder enige hinder. Wij verzoeken u vriendelijk op voorhand een 
parkeerplek voor uw auto te zoeken buiten ons werkgebied. 
 
Gedurende de eerder genoemde afsluitingen van de Zuiderkroon oostzijde (week 17 t/m week 20) en 
westzijde (week 28 t/m week 29) is de rijweg vanzelfsprekend afgesloten voor alle verkeer. 
 
Corona 
De gemeente Midden-Groningen en Wegenbouw De Wilde bv volgen bij deze werkzaamheden de 
landelijke corona richtlijnen. Mocht u onze mensen ter plaatse iets willen vragen, dan verzoeken wij u 
afstand te bewaren (minimaal 1,5 meter) en geen fysiek contact te hebben (bijvoorbeeld handen 
schudden) met onze medewerkers. 
 
Vragen ? 
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben over uw bereikbaarheid of over de planning 
én in geval van calamiteiten, dan kunt u contact opnemen met onze uitvoerder, de heer E.J. (Eric) 
Kuiper. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 050-5494080 (op werkdagen tussen 08:00-16:00 uur).  
 
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wegenbouw De Wilde bv 
 
E.J. Kuiper 



 

Overzichtskaart Zuiderkroon – oostzijde en westzijde 
 
 

 


