
Groningen, 20 oktober 2020, 

 

 

Aan Wethouder Broeksma en de Raad, 

 

Geachte Wethouder Broeksma en de gemeenteraad, 

 

Morgen wordt u bijgepraat door Rijkswaterstaat en de gemeente over de stand van zaken met 

betrekking tot de Paddepoelsterbrug, de Gerrit krolbrug en de Busbaanbrug. Helaas kunnen wij als 

bewonersorganisaties op deze bijeenkomst niet inspreken. Toch vinden wij het belangrijk u te wijzen 

op het volgende. 

Tot onze verbijstering lezen wij in de brief van de Minister aan wethouder Broeksma d.d. 21 

september j.l.  (blz. 1, onder Aanleiding) het volgende: 

‘Bij het zoeken naar een oplossing, heeft u mij verzocht om de Gerrit Krolbrug in te richten als 

erftoegangsweg passend bij uw keuze voor het toekomstig gebruik van de Korreweg, die in 

het verlengde ligt van de brug, als fietsstraat.’ 

Zoals u weet kan de Korreweg als fietsstraat alleen gerealiseerd worden als er een auto-

ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone komt. De raad is destijds in het verzoek van de 

wethouder niet gekend. Pas nu wordt de raad gevraagd mee te praten over de kaders van de brug, 

maar lijkt de ruimte hiervoor, ondanks twee kraakheldere moties, nog maar beperkt. 

De mobiliteitsplannen worden komende zomer gepresenteerd. Het is aan de raad om hierover een 

beslissing te nemen. Op de site ‘Aanpak-Oosterhamrikzone’ stelt de gemeente echter al vast dat de 

besluiten m.b.t. het Oosterhamriktracé blijven gelden. We stellen ons opnieuw de vraag of de raad 

überhaupt in de plannen wordt meegenomen of dat ze straks weer voor een voldongen feit wordt 

gesteld.  

Dit moet stoppen. We vinden het niet acceptabel dat de raad tot een door het college gewenst 

besluit wordt gedwongen. Het is aan de raad een objectieve afweging te maken, waarbij ook 

alternatieven eerlijk meegewogen kunnen worden. Het college dient hiervoor de juiste voorwaarden 

te scheppen. 

We roepen de wethouder op in dit opzicht zijn verantwoordelijkheid te nemen. De raad vragen we 

hem - zo nodig steeds opnieuw - op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. 

Het spreekt voor zich dat wij in dit licht verder onderzoek naar de bewonersvariant van harte 

steunen. 

 

Hoogachtend, 

Bewonersorganisatie oosterparkwijk 

Buurtoverleg Professorenbuurt Oost 

Woonschepen Oosterhamrikkanaal 

 



 

 


