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Groningen, 28 maart 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Omleidingsroute brandgang Meteoorstraat 
 
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.  
 

Komende maandag 1 april starten wij met werkzaamheden aan de Planetenlaan. We breiden ons 
warmtenet vanuit Zernike uit door de wijk Paddepoel. Dit doen we via de Planetenlaan, Plutolaan, 
Antaresstraat, Pleiadenlaan, over het kruispunt Zonnelaan tot aan de Dierenriemstraat. 
 
Wat betekent dit voor u? 
Omdat we aan het werk gaan op het kruispunt Plutolaan – Planetenlaan is het tijdelijk niet mogelijk om 
de parkeerplaats bij de Planetenflat t/m nummer 201 te bereiken. Hiervoor hebben we een 
omleidingsroute ingesteld. Deze omleidingsroute loopt via de brandgang nabij uw woning. Om de 
brandgang toegankelijk te houden voor auto’s, wordt tijdelijk een parkeerverbod ingesteld ter hoogte van 
de brandgang. (zie afbeeldingen - rode vak en de vergroting hiervan).  
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   Datum 26 maart 2019 

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.  
 

 
  
 
Duur van de werkzaamheden 
Naar verwachting duren de werkzaamheden en de omleidingsroute 3 à 4 weken vanaf maandag 1 april. 
We hopen dat het overlast voor u minimaal blijft.  
 
Vragen of opmerkingen? 
Neem dan vooral contact met ons op! Iedere maandagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur zijn we 
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  


