
Onderwerp: Coronabeleid/fietsbeleid gemeente Groningen/Winkeliers Folkingestraat  

Goedemiddag dames en heren, 

Sinds vorige week dinsdag is bij de Winkeliersvereniging Folkingestraat bekend dat de gemeente 
Groningen de binnenstad zo goed als fietsvrij maakt. Dit in verband met het social-distance-beleid 
van de overheid. 
Ik heb, als interim-voorzitter van de winkeliersvereniging, hierop enkele vragen gesteld aan de GCC, 
de brenger van het bericht, 
In het kort komen de vragen erop neer dat wij de wetenschappelijk onderbouwing van het beleid 
missen. 
Tevens vragen wij ons af waarom dit beleid nu wordt ingevoerd terwijl hoogtepunt van de crisis 
inmiddels achter ons ligt en het besmettingsgevaar in de buitenlucht zo goed al nihil is. Bovendien is 
de provincie Groningen het gebied waarin de minste slechtoffers zijn gevallen.  
 
Veel verder dan de algemene opmerking dat de maatregelen zijn genomen in het 1.50M-beleid komt 
het niet. Ondanks een zeer uitgebreide mail van de voorzitter van de GCC, dhr. Bos, blijven vele 
vragen onbeantwoord. De hoeveelheid woorden in zijn mail kon de schamele inhoud niet dekken en 
laten alle vragen onbeantwoord.. 
Wel werd de indruk gewekt dat dit beleid tot stand was gekomen in goed overleg tussen 
ondernemers en de horeca in de binnenstad van Groningen. Dat werd ook nog eens bevestigd door 
hem in een interview op OOG TV. 

Gister, op 1 juni dus, werden middels een ongedateerde brief aan de winkeliers en bewoners aan de 
Folkingestraat de te nemen maatregelen bekend gemaakt. Dus op de dag dat de maatregelen 
werden ingevoerd. 
De brief was ondertekend door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen. 
Bewoners, die van niks wisten, zagen ineens hun fiets verwijderd worden of ontdekten dit 
vanochtend. 
Ook in deze brief werd bevestigd dat het beleid tot stand is gekomen in overleg met ondernemers en 
horeca. Curieus overigens. Alsof horeca en ondernemers twee verschillende grootheden zijn.  
 
Wij willen als Winkeliersvereniging Folkingestraat nog steeds een noodzakelijk onderbouwing van de 
maatregelen en distantiëren ons van de indruk dat de maatregelen in onderling overleg tot stand zijn 
gekomen. Geen enkele ondernemer, ook niet die van de horeca in de Folkingestraat, is om een 
mening gevraagd, laat staan verzocht mee te denken over een oplossing van.....Ja, van wat eigenlijk? 
De algemene indruk is dat er maar wat wordt aangerommeld, overleg niet plaatsgevonden heeft en 
de belangen van de ondernemers in de Folkingestraat worden geschaad. 
Daarbij leeft nog steeds de angst dat deze maatregelen blijvend zijn. De houding en opstelling van 
Mw. Dekker vier jaar geleden liggen nog vers in het geheugen. Er wordt gevreesd dat de Coronacrisis 
wordt aangewend om de binnenstad alsnog gedeeltelijk blijvend fietsvrij te maken. 
Wij zouden graag de garantie krijgen dat dit, op een noodmaatregel lijkend beleid, wordt 
teruggedraaid en de oude situatie van voor 1 juni 2020 wordt hersteld. 

Voor alle duidelijkheid geef ik u nog mee dat de tegenstanders van de maatregelen in de 
Folkingestraat veruit in de meerderheid zijn. 
32 Ondernemers zijn tegen de genomen maatregelen, vier voor en twee neutraal. 
Uiteraard ben ik bereid om, als daar behoefte aan is, meer en specifiekere informatie te verstrekken. 

Met vriendelijke groet en hopend op uw aandacht hiervoor in de beraadslagingen, 

Anne Wytze Zijlstra 
Interim-voorzitter Winkeliersvereniging Folkingestraat 


