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Antaresstraat en Pleiadenlaan 
  
 
 
 
 
 

 

 
Groningen, 20 februari 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Inloopbijeenkomst maandag 4 maart 
 
Beste bewoner, 
 
 

Warmtestad B.V. staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Groningen, onder 
nummer 59692855. Ons BTW-nummer is NL8536.06.948.B.01.  
 

Onlangs kreeg u een brief van ons met informatie over de werkzaamheden die we bij u in de straat uit 
gaan voeren. De komende maanden gaan we aan de slag met de aanleg van een warmtenet in de 
Planetenlaan, Plutolaan, Antaresstraat en Pleiadenlaan. Mocht u de brief gemist hebben, dan kunt u hier 
alle informatie nog eens rustig nalezen: www.warmtestad.nl/warmtenet-paddepoel/.  
 
Wellicht heeft u vragen over onze werkzaamheden. We nodigen u daarom graag uit voor onze 
wijkbijeenkomst. 
 
Datum:  maandag 4 maart 
Tijdstip: 16:30 uur – 18:30 uur 
Locatie:  Plutozaal, Plutolaan 329 
 
Tijdens deze bijeenkomst staan we voor u klaar met antwoord op uw vragen, maar ook met een lekker 
kopje soep (ook halal en vegetarisch). Om een goede inschatting te maken hoeveel mensen er komen, 
vragen we u om zich aan te melden. Dan is er genoeg te eten voor alle bezoekers. Aanmelden kan via 
deze website: www.bit.ly/buurtbijeenkomst. 
 
Laatste stand van zaken 
De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Onze aannemer MVOI gaat vanaf maandag 
18 maart van start. Daarnaast delen we graag een aantal vragen die bij ons zijn binnengekomen.  
 

• Kan mijn vuilcontainer straks wel geleegd worden? 
We zorgen ervoor dat de vuilcontainers altijd geleegd kunnen worden. Kan dit tijdelijk niet op de 
normale plek, dan zorgen we dat dit vlakbij wel mogelijk is. En als dit niet lukt, dan zorgen wij dat 
de container op een plek komt te staan waar dat wel lukt. U hoeft dan zelf niet met de container 
te lopen, maar dat regelen wij. 
 
Bij de Planetenflats worden de inritten naar de flats gedeeltelijk opengehouden, zodat de 
vrachtwagen de flat tijdens de werkzaamheden kan bereiken voor het legen van de containers. 
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• Kan ik mijn auto parkeren in de straat? 
De bereikbaarheid naar de parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk in stand gehouden. Als dat 
tijdelijk niet lukt, dan laten we dat vroegtijdig weten. De bereikbaarheid wordt ook met de 
hulpdiensten gecommuniceerd en doorgesproken. 
 

• Rijdt buslijn 9 tijdens de werkzaamheden? 
Met Qbuzz is de afspraak gemaakt om tijdens de werkzaamheden aan de Planetenlaan en 
Plutolaan de bus via Marsstraat naar de Avondsterlaan te laten rijden. 
 

• Wanneer worden de Planetenflats aangesloten op het warmtenet? 
Het warmtenet wordt allereerst aangelegd. Op een later tijdstip dit jaar worden de aansluitingen 
naar de flats aangelegd. 

 
Alle vragen die aan ons gesteld worden, zetten we ook op onze website: www.warmtestad.nl/warmtenet-
paddepoel/. U kunt zich ook aanmelden voor updates via email. Dit kunt u doen via de website 
www.bit.ly/warmtenet-paddepoel. 
 
Heeft u nu al vragen, klachten of suggesties? 
Neem dan vooral contact met ons op! Vanaf 18 maart zijn we iedere week op maandagmiddag en 
vrijdagmiddag aanwezig in de Plutozaal. Daarnaast kunt u ons tijdens kantooruren bellen op 
telefoonnummer 050 - 368 87 00. Uiteraard kunt u ons ook mailen via klantenservice@warmtestad.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
WarmteStad 
Tel. 050 – 368 87 00 
www.warmtestad.nl  


