
Overzicht Participatiemomenten omgeving Groningen Spoorzone 2016 

 

Datum 

 

Met wie Onderwerp 

November 2015 Klankbordgroep 

Stationsgebied 

Eind november zijn de reacties 

op de PostNL-locatie bekend 

gemaakt en is het voorontwerp 

bestemmingsplan ter inzage 

gelegd. 

Bestuur Rivierenbuurt 

Direct aanwonenden 

Viaductstraat 

Direct aanwonenden 

Viaductflat 

19 november 215 Viaductflat Doornemen PostNL locatie 

25 november 2015 Vereniging Viaductstraat Doornemen PostNL locatie 

8 december 2015 Rivierenbuurt Inloopspreekuur in de 

Puddingfabriek. Reageren op 

het voorontwerp 

bestemmingsplan 

Hoofdstation. 

14 december 2015 UWV Doornemen plannen 

spoorzone 

17 mei 2016 Bond Heemschut en vrienden 

van de stad 

Bespreking/toelichten ontwerp 

bestemmingsplan.  

19 mei 2016 Bestuur Vereniging 

Rivierenbuurt 

Bespreken van de stand van 

zaken, aankondiging van het 

Ontwerp Bestemmingsplan 

Hoofdstation en het plan van 

aanpak participatie. 

28 juni 2016 Inloopbijeenkomst 

Puddingfabriek in twee delen 

Waar ook leden van het 

bestuur aanwezig waren 

1 Bijeenkomst Groene 

inpassing 

2 Bijeenkomst Ontwerp 

bestemmingsplan 

Hoofdstation 

29 juni 2016 Overleg met Taxibranche Bespreken taxilus westflank 

12 juli 2016 Klankbordgroep Informeren over de laatste 

stavaza 

1 sept 2016 Bestuur Vereniging 

Rivierenbuurt  

 

Doel was bespreken van plan 

van aanpak voor participatie 

rond het formuleren van 

uitgangspunten voor de 

ontwikkeling zuidzijde 

Hoofdstation. 

13 sept 2016 Bewoners omgeving PostNL-

locatie 

Onderwerp was de groene 

invulling van PostNL-locatie na 

sloop, bewoners hebben zich 

hiervoor kunnen aanmelden 

en worden bij dat proces 

nadrukkelijk betrokken 



5 oktober 2016 Bewoners omgeving PostNL-

locatie 

Vervolgsessie groene invulling 

PostNL-locatie, bespreken 

voorlopig ontwerp 

5 oktober 2016 Bijeenkomst in de 

Puddingfabriek op uitnodiging 

van het bestuur van de 

Vereniging Rivierenbuurt over 

zuidzijde Hoofdstation 

Op uitnodiging van het bestuur 

van de Vereniging 

Rivierenbuurt een bijeenkomst 

over het gezamenlijk 

formuleren van een aantal 

uitgangspunten voor de 

ontwikkeling van de zuidzijde 

van het Hoofdstation. 

25 oktober 2016 (ov) Derde bijeenkomst met 

bewoners omgeving PostNL-

locatie 

Bespreken van alle input 

vanuit de omgeving om te 

komen tot een groene 

inpassing en tot input  voor 

een definitief ontwerp komen.  

Begin 2017 Bijeenkomst voor de 

Rivierenbuurt, wsch in de 

Puddingfabriek 

Participatietraject om te 

komen tot een invulling van de 

zuidzijde van het Hoofdstation. 

Het participatietraject 

hieromtrent gaat lopen vanaf 

begin 2017, na besluitvorming 

gemeenteraad november 

2016. 

 


