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Inleiding 

In 2016 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma binnenstad vastgesteld. In de 

plannen en projecten voor vernieuwing van de binnenstad staat het verhogen van de 

verblijfskwaliteit centraal. Succesvolle binnensteden hebben niet alleen een interessant 

winkelaanbod, maar zijn hebben óók een prettig verblijfsklimaat. Het vergroten van het 

primaat voor voetgangers en fietsers door het gebied met de gele steentjes uit te breiden is 

één van de belangrijkste pijlers onder de binnenstadvernieuwing. Er zijn meer 

mogelijkheden om het verblijfklimaat – voor verschillende doelgroepen verder te verbeteren 

en dit initiatiefvoorstel beoogd daar een bijdrage aan te leveren.  

 

Oproep initiatiefvoorstel  

Tijdens de raadscommissie beheer&verkeer op 8 mei 2019 kondigde de D66-fractie als 

aanvulling op de binnenstadplannen een initiatiefvoorstel aan, meer speelplekken in de 

binnenstad CDA, GroenLinks en PvdA sloten aan. Ook de Groninger Cityclub, Spelen in Stad 

en Platform Gras werden geconsulteerd. Na de nodige media-aandacht sloten ook SKSG, de 

Speeltuincentrale, UptoUs, de Hanzehogeschool en Jimmy’s aan. Via social media kwamen 

honderden reacties binnen, op Let’s Gro tientallen ideeën van kinderen van SKSG en 

studenten van de Hanzehogeschool werkten concrete ontwerpen op concrete plekken uit. 

Deze opbrengsten zijn er inspiratie opgenomen als bijlage bij dit voorstel.  

Spelen, verblijven en vergroenen 

De indienende fracties vinden dat er meer aandacht moet zijn binnen het gemeentelijk 

beleid voor spelen en spelaanleiding in de binnenstad om zo de verblijfskwaliteit te 

verhogen voor de bezoekers van de binnenstad. Om de speelplekken te laten functioneren, 

willen de indienende fracties dat de speelplekken ook de algemene verblijfskwaliteit 

verhogen. Ouders en ouderen moeten ook prettig kunnen verblijven bij de speelplekken. De 

trappen van het VVV-kantoor op de Grote Markt laten zien dat er behoefte is aan 

ongedwongen niet-commerciële verblijfsruimte in de binnenstad van Groningen. De fracties 

willen graag dat met de uitwerking van onze ideeën wordt aangesloten bij ambities (en 

noodzaak) tot vergroening van de binnenstad. Voor wateroverlast en hittestress geldt dat ze 

mogelijk kunnen worden gekoppeld aan  aan de speel- en verblijfsplekken de kwaliteit van 



die verblijfsplekken verder verhogen en  ook financieel aantrekkelijk zijn. Om die reden 

roepen wij ook op om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande projecten, zoals 

vervanging van de gele steentjes. We willen met dit voorstel werk met werk maken.  

Dit initiatiefvoorstel bevat meerdere oproepen aan het college. Ten eerste willen we een 

pilot starten met flexibele speelplekken. Zo kunnen we kijken wat werkt en tegen lage 

kosten de stad meteen verlevendigen. Daarnaast willen we werk maken van één of twee 

concrete plekken en een onderzoek naar meer potentiele locaties. Tot slot zouden we graag 

zien dat het college een leidraad spelen uitwerkt, aansluitend op de leidraden openbare 

ruimte binnenstad die er al zijn. Als er uitvoering komt, dan verwachten wij nauwe 

aansluiting bij andere ambities, zoals verblijven en vergroenen, maar ook projectmatige 

aansluiting. Denk aan vervanging gele steentjes, kabels, leidingen en binnenstad projecten. 

We staan voor een kostenefficiënte uitvoering.   

Voorstel voor besluit: 

Besluiten het college op te dragen:  

1. Een ontwerp te maken voor een pilot spelen op de Grote Markt om in het jaar 2020 

te experimenteren en de gemeenteraad daarover te informeren;  

a. Daarbij gebruik te maken van de inspiratie uit de bijlagen. 

b. De op de Grote Markt gebruikte toestellen indien mogelijk ook op andere 

plaatsen toe te passen 

2. De meest geschikte locaties te onderzoeken om spelen in de binnenstad permanent 

een plaats te geven. 

a. daarbij aan te sluiten bij routes waarlangs bezoekers / gezinnen de binnenstad 

benaderen; 

b. daarbij aan te sluiten bij het aanbrengen of vervangen van de gele steentjes of 

andere projecten in de binnenstad die nog deze raadsperiode in uitvoering zullen 

gaan;  

c. in dat onderzoek in ieder Herestraat en Martinikerkhof/Sint Jansstraat mee te 

nemen omdat die in 2020 in uitvoering zullen gaan 

3. Een leidraad spelen uit te werken en onderdeel te maken van het binnenstadsbeleid 

‘ruimte voor jou’. 

4. Een maatschappelijke coalitie te sluiten met organisaties en binnenstadondernemers 

om samen deze ambitie samen met inwoners uit te werken.  

5. De raad voor 1 mei 2020 te informeren.  
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