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Groningen, 28 maart 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Bereikbaarheid Planetenlaan tijdens werkzaamheden 
 
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.  
 

Zoals we enige tijd geleden aangekondigd hebben, gaan we in uw straat aan de slag met de uitbreiding 
van ons warmtenet. Komende maandag 1 april gaan we van start aan de Planetenlaan. Omdat we de 
overlast voor u zo minimaal mogelijk willen houden, werken we in fasen. Op deze manier ligt niet de hele 
straat langdurig open, maar kunnen we steeds korte stukken aanpakken. Ook werken we vanuit beide 
uiteinden van de straat naar elkaar toe. Zo kunnen we de werkzaamheden sneller afronden. Een fase 
(uitgezonderd fase 1, deze is korter) heeft een lengte van ongeveer 80 meter en het duurt ongeveer 3 à 
4 weken om deze fase af te ronden. Op onderstaande kaart hebben wij de fasen aangegeven. 
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Aannemer MVOI 
Onze werkzaamheden aan de Planetenlaan worden uitgevoerd door aannemer MVOI. We hebben 
inmiddels al bij meerdere projecten samengewerkt met MVOI. Mocht u tijdens de werkzaamheden 
vragen hebben voor de aannemer, dan kunt u deze stellen via planetenlaan@mvoi.nl. Natuurlijk kunt u 
met vragen of opmerkingen ook terecht bij WarmteStad. Op de volgende pagina vindt u onze 
contactgegevens. 
 
Bereikbaarheid 
De Planetenlaan is zowel aan het begin (vanaf Plutolaan) als aan het einde (vanaf Avondsterlaan) 
afgesloten. De Planetenlaan is wel bereikbaar via de Neptunusstraat en de Uranusstraat. We voeren de 
werkzaamheden aan de kruispunten niet tegelijkertijd uit, zodat de Planetenlaan altijd via één van deze 
straten bereikbaar blijft. Fase 1 en 2 worden gecombineerd gestart op maandag 1 april, waarbij fase 1 
eerder afgerond wordt. Vanaf 15 april start de aannemer met fase 4. 
 
Parkeren langs de Planetenlaan 
Auto’s kunnen tijdens de werkzaamheden niet geparkeerd worden aan de Planetenlaan. Omdat we de 
werkzaamheden in fasen uitvoeren, betekent dit dat u voor een korte periode niet kunt parkeren langs 
dat deel van de Planetenlaan. Vanaf 1 april kunnen langs fase 1 en 2 geen auto’s geparkeerd worden 
(vanaf Plutolaan tot Neptunusstraat). Voor fase 4 geldt dit vanaf 15 april (van Avondsterlaan tot 
Uranusstraat). Als de werkzaamheden bij fase 3 starten en de auto hier niet meer geparkeerd kan 
worden, dan brengt de aannemer de aanwonenden hiervan op de hoogte.  
 
Parkeren Planetenflat t/m nr. 201 
Omdat het kruispunt Plutolaan – Planetenlaan tijdelijk niet bereikbaar is, hebben we een omleidingsroute 
ingesteld voor de bewoners van de Planetenflat t/m nummer 201. U kunt het parkeerterrein van de flat 
bereiken via de brandgang aan de Meteoorstraat (zie afbeeldingen hieronder – rode vak en de 
vergroting).  
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Buslijn 9 
Omdat de Planetenlaan de komende weken afgesloten is, rijdt de bus via de Marsstraat en de 
Avondsterlaan. Dit betekent dat de bushaltes aan de Planetenlaan en de Meteoorstraat vervallen. De 
dichtstbijzijnde halte bevindt zich aan de Plutolaan. 
 
Aansluitingen Planetenflats 
Alle vijf Planetenflats worden voor eind 2019 aangesloten door WarmteStad. Op de buurtbijeenkomst 
van 6 maart bleken er veel vragen te leven onder de bewoners van deze flats. We hebben daarom 
contact gezocht met de woningcorporaties Nijestee en MVGM. We gaan in overleg om de bewoners van 
de flats binnenkort te kunnen informeren over het aansluiten van WarmteStad. Hiervoor organiseren we 
op korte termijn nogmaals een buurtbijeenkomst.  
 
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  


