Bewoners van de Oranjebuurt: Kerklaan, Louise
Henriëttestraat, Baanstraat, Selwerderstraat,
Selwerderdwarsstraat, Koninginnelaan,
Stadhouderslaan, Kloosterstraat, Kolfstraat,
Verlengde Grachtstraat, Plantsoenstraat,
Oranjesingel.
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Geachte bewoners van de Oranjebuurt,

In opdracht van Enexis Netbeheer, Waterbedrijf Groningen en Gemeente Groningen starten wij binnenkort
met het vervangen van de water- en gasleidingen, de elektriciteitkabels en de openbare verlichting in uw
buurt. Het gaat om de volgende straten:
- Kerklaan
- Stadhouderslaan
- Louise Henriëttestraat
- Kloosterstraat
- Baanstraat
- Kolfstraat
- Selwerderdwarsstraat
- Verlengde Grachtstraat
- Selwerderstraat
- Plantsoenstraat
- Koninginnelaan
- Oranjesingel

In bijgesloten informatie brief vindt u informatie over deze werkzaamheden. Ondanks het feit dat wij de
overlast zoveel mogelijk gaan minimaliseren, gaat u hinder ondervinden. Zo zijn er straten tijdelijk niet
bereikbaar met de auto en kunt u in een bepaalde periode niet parkeren in uw straat. Ook zijn er woningen
en bedrijfspanden die een aantal uren geen water, gas of elektriciteit hebben. Wij organiseren een
informatie bijeenkomst om u hierover verder te informeren.

Informatie-bijeenkomst
Deze informatie bijeenkomst is op 24 oktober van 19:00uur tot 21:00uur in het Buurtcentrum Oranjewijk
aan de Prinsesseweg 44-1 in Groningen. Tijdens deze avond vertellen wij u meer over wat we gaan doen en
is er ruim de tijd om uw vragen te beantwoorden.
Oproep voor ‘wijkstewards’
Ook plaatsen wij hierbij een oproep voor vrijwilligers die ‘wijksteward’ willen zijn. Wijkstewards zijn
buurtbewoners die de spreekbuis voor de buurt zijn, ons attenderen op verbeteringen en aan ons
‘vreemde’ zaken op de bouwplaats melden. Als wijksteward vervult u een belangrijke rol: u bent de ‘oren
en ogen’ van de buurt en van ons.
Aanmelden
U kunt zich voor deze avond en/of als ‘wijksteward’ aanmelden bij Geert Jan Rozenboom via de mail
(geert.jan.rozeboom@verkley.nl) of telefonisch 06-52545046 onder opgave van uw naam, adres en het
aantal personen.
Bouwkundige vooropnames
Ter voorbereiding op het werk start het bouwkundig adviesburo Jager na week 42 met de bouwkundige
vooropnames (de buitenkant) van alle panden in het gebied. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.

Graag zien wij u op onze informatie avond op 24 oktober,

Erik Blauw
Algemeen Directeur
Verkley BV

