
Beste aanwezigen, 

Mijn naam is Siebrand Weening en ik spreek namens de kadebewoners Oosterhamrikkade. 

Het is fijn en redelijk veilig wonen aan de Oosterhamrikkade en dat willen we graag zo houden en 

verbeteren. Jaren geleden is ervoor gekozen om de Oosterhamrikzone een woongebied te maken, 

en daarom zijn we hier komen wonen. 

Daarom vragen we de raad om haar verantwoordelijkheid te nemen voor het waarborgen van onze 

leefomgeving. Dat is ons ook meerdere malen toegezegd, per brief en aan onze keukentafel. 

Keer op keer worden we als bewoners met besluiten en voornemens geconfronteerd die effect 

hebben op de toekomst van ons woongebied en het Oosterhamriktracé. Voorbeelden zijn de Gerrit 

Krolbrug, de Korreweg als fietsstraat en het verkeerscirculatieplan 2.0. 

Wat steeds opvalt is dat: 

1. Het verkeersoplossend vermogen van een Oosterhamriktracé erg slecht is, terwijl alle 

plannen een enorme impact hebben op de leefkwaliteit van de wijken; 

2. Er geen plannen liggen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Beloftes worden 

gedaan, maar na al die jaren zijn we nu echt toe aan waarborgen. 

Aan u de vraag; hoe gaat u ons deze waarborgen geven? 

➔ Ongelijk vanochtend 

Wij, als bewoners maken ons grote zorgen over de toekomst van onze kinderrijke straat: 

- Luchtkwaliteit 

- Veiligheid 

- Woongenot 

Ook hebben we grote vraagtekens bij het nut en de noodzaak van een Oosterhamriktracé. Hoe gaat 

dit Groningen beter en mooier maken, terwijl dit een aanzuigende werking zal hebben op het 

autoverkeer? 

Onze stad groeit, maar zijn we niet verplicht met elkaar om het voor onze kinderen duurzaam in te 

richten? Bijna alle politieke partijen hebben hier campagne voor gevoerd tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Wij hebben dat omarmt. En dan is nu de tijd van doen aangebroken! 

Investeren in een luiddruchtige weg ten bate van het gemotoriseerde verkeer en ten koste van 

milieu en leefomgeving is niet meer van deze tijd. Een tijd waarin discussies over stikstof en uitstoot 

het nieuws beheersen.  

Dit past niet bij het moderne Groningen en dit past niet bij het Groningen waar we trots op zijn. 

Vindt u wel? Hartelijk dank. 


