Aan de ondernemers van Winkelcentrum Paddepoel

WarmteStad B.V.
Postbus 24
9700 AA Groningen
Griffeweg 99
T 050 - 368 87 00
F 050 - 312 25 34
info@warmtestad.nl
www.warmtestad.nl

Groningen, 11 december 2019
uw kenmerk / brief d.d.
briefnummer
behandeld door
telefoon
onderwerp

:
:
:
:
:

(050) 368 87 00
Werkzaamheden Winkelcentrum Paddepoel

Geachte ondernemers,
Half november informeerden we u over de planning van de aanleg van ons warmtenet rondom het
winkelcentrum.Met deze brief informeren we u over de huidige stand van zaken en het vervolg voor de
komende weken.
Asfalt
De komende weken ronden we een deel van onze werkzaamheden in de Pleiadenlaan af. Het deel van
de Dierenriemstraat tot aan de uitrit van het parkeerterrein P1 wordt tussen 19-20 december
geasfalteerd. Daarmee krijgt de straat weer een ander aanzien. Vanaf 20 december tot 6 januari 2020
zijn beide parkeerterreinen weer bereikbaar zoals voor de werkzaamheden. Vanaf 6 januari gaan de
werkzaamheden verder. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u zo snel mogelijk.
P2
Het parkeerterrein P2 zal tot 20 december bereikbaar zijn via de inrit van de BP. Om dit veilig te laten
verlopen zetten we daar in verband met de te verwachten kerstdrukte een verkeersregelaar in. Vanaf 20
december zal de P2 weer bereikbaar zijn vanaf de eigen inrit aan de Pleiadenlaan.
Planning
De planning van onze werkzaamheden publiceren wij ook op onze website. De link van deze pagina is:
https://warmtestad.nl/nieuws/werkzaamheden-paddepoel/. Hier blijven we benadrukken dat het
winkelcentrum bereikbaar is tijdens de werkzaamheden.
Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Dit kan via 06-46036824 of via mail:
r.plat@warmtestad.nl
Met vriendelijke groet,
René Plat
Projectleider WarmteStad
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