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Groningen, 25 september 2019 
 
uw kenmerk / brief d.d. :  
briefnummer :  
behandeld door : A. Doornbos 
telefoon : (050) 368 87 00 
onderwerp : Update: werkzaamheden WarmteStad 
 
Beste bewoner, 
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Vorige week berichtten we u over de start van de werkzaamheden in uw straat. Hierin gaven we aan dat 
de werkzaamheden afgelopen week van start zouden gaan. De voorbereidingen hebben iets meer tijd 
gekost, waardoor de aannemer deze week gaat starten. Inmiddels kunnen we u een duidelijk beeld 
geven over het verloop hiervan.  
 
Fasering 
We hebben besloten om de straat niet in 
zijn geheel af te sluiten, maar het werk 
gefaseerd aan te pakken. De aannemer 
gaat deze week op twee plekken (rode 
lijnen) aan de Plutolaan aan de slag. De 
eerste locatie waar gewerkt wordt bevindt 
zich tussen de Meteoorstraat en de 
Marsstraat. Beide straten blijven 
toegankelijk van beide kanten. De tweede 
locatie is de Venuslaan, de bocht van de 
Venuslaan – Plutolaan en de Plutolaan tot 
de Jupiterstraat. Deze straat blijft ook van 
beide kanten toegankelijk. 
 
Parkeerzone 
Tussen deze werkvakken blijft een deel 
van de Plutolaan toegankelijk (groene 
lijn). Dit deel bevindt zich tussen de 
Marsstraat en de Jupiterstraat. De 
aangrenzende hofjes blijven ook 
bereikbaar. In dit gebied gaan we een 
parkeerzone creëren door scheve 
parkeervakken aan te brengen. Hiermee 
hopen we een deel van de 
parkeerproblematiek op te vangen.  
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Containers 
We hebben veel vragen ontvangen over de leging van afvalcontainers. De aannemer zorgt voor een 
centrale containerplaats, welke toegankelijk is voor de vuilniswagens. Hierover ontvangt u een brief van 
de aannemer. We willen u alvast wel vragen om uw container te voorzien van uw huisnummer, zodat de 
container na leging weer bij de juiste eigenaar terechtkomt. De aannemer zorgt ook voor leging van de 
ondergrondse containers. Als deze container tijdelijk niet bereikbaar is, wordt er gezorgd voor een 
alternatief. 
 
Verdere verloop 
Deze week wordt er gestart met de eerste twee vakken. Als deze klaar zijn, wordt er gestart met het 
tussenliggende vak tussen de straten Marsstraat – Jupiterstraat. We informeren u t.z.t. wederom via een 
brief over deze verdere gang van zaken. Daarnaast kunt u de planning vinden op onze website: 
https://warmtestad.nl/nieuws/werkzaamheden-paddepoel/. We zorgen ervoor dat hier altijd de meest 
actuele planning te vinden is.   
 
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 
 
 


