Betreft: Inloopbijeenkomst werkzaamheden Oude Eemskanaal
Groningen, 4 oktober 2017
Geachte heer/mevrouw,
De provincie Groningen organiseert samen met waterschap Noorderzijlvest een inloopbijeenkomst
over de werkzaamheden aan het Oude Eemskanaal. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 19
oktober aanstaande van 17.00 tot 20.00 uur in wijkcentrum 't Kaarnhoes, Ruif 1 in Delfzijl. Het is een
inloopbijeenkomst; dat betekent dat er geen gezamenlijke presentatie is. U kunt binnenlopen op het
moment dat u het beste uitkomt. Er zijn medewerkers van de provincie Groningen, waterschap
Noorderzijlvest en aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische Dienstverlening BV uit Genemuiden
aanwezig. Zij kunnen uitleg geven over de werkzaamheden en vragen beantwoorden.
Werkzaamheden
Half oktober gaan de werkzaamheden aan het Oude Eemskanaal van start. De werkzaamheden
vinden plaats langs het kanaal tussen transportonderneming Merema Delfzijl BV en de kade ter
hoogte van Zwaluwoever 91. Hier worden damwanden vervangen en schermen geplaatst.
Aannemer Tebezo voert de werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Groningen en
waterschap Noorderzijlvest.
Overlast beperkt
Bij de brandweerkazerne aan de Hogelandsterweg 1 komt een bouwkeet van de aannemer te staan.
De uitvoering van de werkzaamheden vindt in principe plaats vanaf het water. Ook de aanvoer van de
damwanden gaat via het water. Het werkverkeer op de weg zal minimaal zijn. Voor het plaatsen van
de damwanden wordt een trilblok gebruikt. Dit zal wel wat overlast geven, maar we proberen dat tot
een minimum te beperken. Tegelijk met de damwanden wordt ook het fiets-/wandelpad over de kade
langs het sportpark Tuikwerd aangepakt. Het fietspad wordt voor een deel vervangen en opgehoogd.
Contact
Kunt u niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig zijn of heeft u vragen over de uitvoering van de
werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beton- en
Waterbouw van de provincie Groningen, tel : 050 - 316 46 67.

Met vriendelijke groet,
André van de Vendel
Projectleider Beton- en Waterbouw
Provincie Groningen

