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Groningen, 8 oktober 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Update: werkzaamheden WarmteStad 
 
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.  
 

Eind september begonnen onze werkzaamheden door miscommunicatie met de aannemer eerder dan 
wij voorzien hadden. Daarop hebben wij besloten om deze eerst stil te leggen. Inmiddels hebben we de 
planning opnieuw opgesteld. Bij deze brengen we u hierover graag op de hoogte. 
 
Fasering 
We hebben besloten om de straat niet in zijn geheel af te sluiten, maar het werk in fasen aan te pakken. 
Dit doen we in 4 verschillende fasen: 
 

• 14 oktober – begin november:  
Antaresstraat (hoek Pleiadenlaan – t.h.v. nummer 30) 

• 4 november – eind november: 
Antaresstraat (t.h.v. nummer 30 – bocht Siriusstraat – t.h.v. nummer 80) 

• 6 januari – eind januari: 
Antaresstraat (t.h.v. nummer 80 – helft inrit Bernlef) 

• 25 november – medio december:  
Poolsterlaan (helft inrit Bernlef – hoek Plutolaan) 

 
De genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. We plaatsen de meest actuele planning 
wekelijks op onze website: https://warmtestad.nl/nieuws/werkzaamheden-paddepoel/ 
 
Wat betekent dit voor u? 
Vanaf de start van de werkzaamheden is het per fase niet mogelijk om gebruik te maken van dat deel 
van de straat. Dit betekent dat u hier dan ook niet kunt parkeren. De parkeergarage t.h.v. nummer 30 en 
het inpandige parkeerterrein t.h.v. nummer 80 blijven hoofdzakelijk toegankelijk. We beperken de 
stremmingen hiervan tot maximaal twee dagen. Verder blijft de inrit van Bernlef altijd toegankelijk. 
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Na de aanleg van het warmtenet wordt er in iedere fase half verharding aangebracht in de weg. Hierdoor 
is dat deel van de straat tijdelijk weer toegankelijk, tot de definitieve asfaltlaag wordt aangebracht.  Dit 
wordt eind december uitgevoerd.  
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan telefonisch via 050 – 
368 8700, maar ook via email: klantenservice@warmtestad.nl. Daarnaast zijn we iedere 
maandagmiddag tussen 13:30 uur en 15:30 uur aanwezig in de Plutozaal. Ook hier kunt u terecht met 
uw vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
WarmteStad 
 


