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Motie 'Als ik 1 keer tring, dan zoek ik een fietsparking' 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 31 januari 2018, besprekende het 
raadsvoorstel 'Herinrichting Binnenstad-west', 

Constaterende dat: 
• Het gebied A-Straat-Brugstraat-Munnikeholm een door fietsers druk bezocht gebied is' 
• Binnen het participatieproject het meest terugkerende onderwerp de realisatie van voldoende 

fietsparkeerfaciliteiten is geweest; 
• Er per saldo met de nieuwe inrichting van het hele gebied slecht 15 plekken bijkomen; 
• Het aantal fietsparkeerplekken in de Brugstraat echter met 33 afneemt; 
• Er in totaal in het gebied nog een vraag is naar 289 extra plekken; 
• Er nagedacht wordt over oplossingen maar dat er nog geen concrete plannen zijn; 
• Er naar verwachting in maart alleen concrete planning worden gepresenteerd voor het 

fietsparkeren op het Minervaplein; 

Overwegende dat: 
• De binnenstad aantrekkelijk moet zijn voor zowel bewoners als bezoekers; 
• De binnenstad aantrekkelijk moet zijn voor zowel voetgangers als fietsers; 
• De toegankelijkheid van de Brugstraat voor zowel fietsers als voetgangers kan verslechteren 

wanneer het aantal fietsparkeerplekken daalt; 
• De toegankelijkheid van het hele gebied in het geding komt wanneer er onvoldoende 

fietsparkeerplekken worden gerealiseerd; 
• Er vanuit het project 'Uitbreiding fietsenstallingen binnenstad' nu gesproken wordt over een 

eventuele ondergrondse stalling; 
• Dat deze stalling een oplossing kan zijn maar nooit voor de herinrichting gerealiseerd kan 

worden; 
• Niet de complete vraag in het gebied in één keer beantwoord kan worden; 
• Het wel wenselijk is dat vóór de afronding van de herinrichting er meer stallingsplek in het 

gebied wordt gerealiseerd; 
• Er naast de vraag naar meer plekken rond het Minervaplein ook in de rest van het gebied 

vraag is naar fietsparkeerplekken; 

Verzoekt het college: 
• Buiten de scope van het Minervaplein, vóór de afronding van de herinrichting binnenstad

west definitief, dan wei tijdelijk, significant meer fietsparkeerplekken aan het gebied A-Straat-
Brugstraat-Munnikeholm toe te voegen dan de beoogde 15 plekken; 

• De raad hierover te informeren. 
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