
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 februari 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag Caspomor park (raadsvoorstel nog te ontvangen)

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Boud Geerdes – tel: 06 2932 9466, mail boud.geerdes@groningen.nl

Marieke Eillerst (bestuursadviseur) – tel. 050 367 8718, mail marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In juli 2020 is samen met het Rijk de Regiodeal Groningen Noord bekrachtigd. Één van de potentiele 

projecten is het Caspomor Park, een park tussen de drie noordelijke flats net ten noorden van 

winkelcentrum Paddepoel. Het initiatief voor het park komt vanuit het Masterplan winkelcentrum 

Paddepoel én van iniatiefnemers/bewoners uit de drie flats (Castor, Pollux en Morgenster). Het 

project wordt zowel intern als extern goed ontvangen ontvangen, wordt gesteund door co-creatie 

Paddepoel en past binnen het coalitieakkoord “Gezond Groen Gelukkig Groningen. Het project is 

december 2020 opgenomen in het UVP Vitamine G (programma Leefkwaliteit). Onlangs zijn de 

verouderde wegprofielen op deze locatie door Stadsbeheer verwijderd. De realisatie van het park 

zelf is gepland in Q2 2021. Bij positieve besluitvorming zal het het eerste gerealiseerde Regiodeal 

project van de gemeente worden. De totale investering is geraamd op 300.000 euro. Deze kosten 

worden gedekt uit de Regiodeal en het UVP Vitamine G. Daarnaast heeft Stadsbeheer 

sloopwerkzaamheden uitgevoerd als onderdeel van het standaard beheer van het areaal.

Vermeld op LTA?
X  nee

Deadline?
X Graag besluitvorming op 3 maart a.s.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. 

Doel: agendering als conformstuk in besluitvormende vergadering van 3 maart a.s.
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