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inloopbijeenkomst op 12 maart 2018 over Aanpak Oosterhamrikzone

Onderwerp Uitnodiging

Geachte heer, mevrouw,
Op 20 februari 2018 heef het college van B&W een besluit genomen over de
voorkeursvarianten voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding tussen de oostelijke
ringweg en de binnenstad, voor de inrichting van de fietsvriendelijke Korreweg en
voor een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal. In deze brief leest u meer
over de stand van zaken en nodigen we u graag uit voor een inloopbijeenkomst op
maandag 12 maart 2018.
Voorkeursvarianten vastgesteld
Voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding krijgt variant Splitsing de voorkeur.
Het autoverkeer rijdt in deze variant via de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen
krijgen ook een nieuwe route en rijden via de Vinkenstraat, het Wielewaalplein en de
E. Thomassen à Thuessinklaan. Het is de bedoeling dat er op termijn in het verlengde
van de Vinkenstraat een nieuwe brug komt over het Van Starkenborghkanaal voor
auto’s, bussen en fietsers. De Korreweg verandert in een fietsstraat waar auto’s,
bussen en fietsers de rijbaan delen. Deze voorkeursvarianten zijn verder toegelicht in
de bijgevoegde folder.
Inloopbijeenkomst op maandag 12 maart, tussen 16:00 en 21:00
We willen u graag informeren over het ontwerpbesluit, de ontwerpen en de gevolgen
en het vervolg. Daarvoor nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst in het
informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde
119. De bijeenkomst is gepland op:
Maandag 12 maart 2018, van 16:00 – 21:00 uur.
U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past.
Verdere uitwerking van de plannen
De aanleg van een nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding heeft flinke gevolgen voor
de direct omwonenden. In de volgende fase van het project gaan we hierover met de
omgeving verder in gesprek. Belangrijke voorwaarden voor het vervolg van het

project zijn het zorgen voor een zo verkeersveilig mogelijk ontwerp van de busbaan,
een nieuwe inrichting van het Wielewaalplein, geluidsmaatregelen, voldoen aan de
toekomstige parkeerbehoefte en het verbinden van de wijken.
Wij verwachten dat de gemeenteraad, na de afronding van de inspraakperiode, voor de
zomer een besluit kan nemen voorkeursvarianten. Als de raad instemt, start de
vervolgfase waarin we de voorkeursvarianten verder uitwerken. Dat duurt naar
verwachting ongeveer één tot twee jaar. Pas daarna neemt de gemeenteraad een
definitief besluit over de aanleg van de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding en de
fietsvriendelijke Korreweg.
Hoorzitting gemeenteraad
De raadscommissie Beheer en Verkeer organiseert op dinsdag 6 maart 2018 om 20:00
uur een hoorzitting in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone. Iedereen
die zijn mening wil geven over de plannen, zowel op persoonlijke titel als namens een
(wijk) organisatie, is van harte uitgenodigd dat op die avond te doen.
Inspraakperiode
Vanaf 1 maart 2018 tot en met 12 april 2018 kunnen belanghebbenden hun mening
geven over het Ontwerpbesluit. Meer informatie vindt u op de website.
Vragen?
Kijk dan op www.aanpakoosterhamrikzone.nl of kom naar het informatiecentrum aan
de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. De actuele openingstijden vindt u op onze
website.
We spreken u graag op maandag 12 maart!
Met vriendelijke groet, burgemeester en
wethouders van Groningen, namens hen,
concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Jeroen Engels
Projectmanager Aanpak Oosterhamrikzone

