Geachte heer, mevrouw,
Om u bij te praten over de ontwikkelingen in het stationsgebied, organiseert Groningen Spoorzone
een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 4 juni aanstaande. In deze brief leest u hierover
meer.
De komende jaren volop aan het werk
Het afgelopen jaar werkte aannemer Dusseldorp in opdracht van de gemeente Groningen aan de
sloop van een aantal gebouwen in het gebied aan de zuidzijde van station Groningen. De sloop is zo
goed als afgerond. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting alle toekomstige veranderingen.
Na een periode van tijdelijke rust zal een groot deel van het gebied begin volgend jaar worden
ingericht als bouwterrein. De komende jaren zal er dan ook flink gewerkt worden aan de sporen en
het station.
Informatiebijeenkomst op dinsdag 4 juni 2019
Om u bij te praten over alle ontwikkelingen organiseert Groningen Spoorzone op dinsdag 4 juni
aanstaande een inloopbijeenkomst in de Puddingfabriek, Viaductstraat 3-3 in Groningen. U bent
van harte welkom tussen 18:30u en 20:30u. U kunt op elk moment tussen de genoemde tijden
binnenlopen. U kunt tijdens deze bijeenkomst:
-

De laatste stand van zaken rond de planning vinden;
De laatste ontwikkelingen zien rond de aanpassingen aan het station, het Emmaviaduct en
de rijroute naar het gebied voor auto’s en bussen;
Een terugblik op de sloop bekijken in de vorm van een fotoreportage;
En natuurlijk in gesprek gaan met mensen van de gemeente, ProRail en de aannemer.

Meer weten over Groningen Spoorzone?
Groningen Spoorzone is een samenwerkingsverband tussen ProRail, NS, Gemeente Groningen,
Provincie Groningen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie over
Groningen Spoorzone vindt u op de website www.groningenspoorzone.nl U kunt zich ook inschrijven
voor onze digitale nieuwsbrief via www.groningenspoorzone.nl/nieuwsbrief
We zien u graag op dinsdag de 4e juni!
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