
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Aanleiding 

 

Tijdens de raadscommisie beheer&verkeer op 8 mei 2019 kondigde de D66-

fractie als aanvulling op de binnenstadsplannen een intitiatiefvoorstel aan: 

meer speelplekken in de binnenstad. CDA, Groenlinks en PvdA sloten aan. 

De indienende fracties vinden dat er binnen het gemeentelijk beleid meer 

aandacht moet zijn voor spelen en spelaanleidingen in de binnenstad, om zo 

de verblijfskwaliteit te verhogen voor bezoekers van de binnenstad. De 

fracties willen graag dat met de uitwerking van de ideeën wordt aangesloten 

bij de ambities tot vergroening van de binnenstad. En daarbij zoveel mogelijk 

aan te sluiten op bestaande projecten, zoals vervanging van de gele stenen en 

het programma Binnenstad. Met werk-met-werk-maken en een 

kostenefficiënte uitvoering als uitgangspunten. 

 

Initiatiefvoorstel 

 

Het initiatiefvoorstel bevat meerdere oproepen aan het college. 

 

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 in 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. 
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a) Daarbij aan te sluiten bij routes waarlangs bezoekers, gezinnen de stad 

benaderen. 

b) Daarbij aan te sluiten bij het aanbrengen of vervangen van de gele 

stenen of andere projecten in de binnenstad die nog in deze 

raadsperiode in uitvoering gaan. 

c) In dat onderzoek in ieder geval Herestraat, Martinikerkhof en Sint 

Jansstraat mee te nemen omdat die in 2020 in uitvoering 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 

binnenstadsondernemers om samen met bewoners deze ambitie uit te 

werken. 

5) De raad voor 1 mei te informeren. 

 

Preadvies 

 

In de binnenstadsvisie “ Ruimte voor jou “ is in 2016 een duidelijke ambitie 

neergezet om meer verblijfskwaliteit toe te voegen. Een binnenstad voor 

iedereen. Het initiatiefvoorstel sluit hier goed op aan. Gezien de vele reacties 

en ideeën vanuit de maatschappij op het voorstel blijkt dat het onderwerp 

spelen in de binnenstad leeft. In samenwerking met de GCC heeft dit geleid 

tot een aantal geslaagde intiatieven. Het college vindt dat dit voorstel 

daardoor al veel heeft opgeleverd en wil daarom deze brief ook aangrijpen 

om de initiatiefnemers een compliment te geven voor dit voorstel. Ook het 

combineren met andere beleidsthema’s, bijvoorbeeld groen of 

werkzaamheden zoals vervangen van de gele stenen lijkt het college een goed 

uitgangspunt.  

 

Aandachtspunten algemeen  

Binnen de huidige budgetten voor de projecten, zowel binnenstad als 

vervanging gele steentjes, is geen rekening gehouden met grootschalige 

ingrepen op dit gebied.  

Waar de feitelijke maatregelen passen binnen de huidige financiele 

kaders van het uitvoeringsprogramma binnenstad kan dit worden 

meegenomen. Indien dit niet past zal de opgave worden betrokken bij 

komende begrotingen.  

 

Aandachtspunten per oproep 

1. Ambtelijk wordt besluitvorming voorbereid voor een Programma van 

Eisen voor de Grote Markt en het experimenteren met verschillende 

programmeringen, waaronder spelen, op de Grote Markt. Dit past 

goed in het proces van de realisatie van dit PvE. De feitelijke aanpak 

en de condities zullen nader worden uitgewerkt. 

2. Punt 2 en 3 zijn te realiseren in een uitbreiding op de leidraad 

openbare ruimte binnenstad. Hierin kunnen de plekken worden 

beschreven waar de grootste kansen liggen en voorbeelden van de 

uitwerking. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan bijbehorende 
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thema’s als veiligheid, speelbeleid, vormgeving, onderhoud, 

financiering, hufterproofheid en aansprakelijkheid. Ook de juiste 

condities waaronder een veilige speelomgeving ontstaat voor kinderen 

vereist nog een nadere studie. Deze leidraad werd en wordt gebruikt 

als startpunt bij de komende herinrichtingsprojecten. Nuancering is op 

zijn plaats voor de uitvoering van Martinikerkhof, dit zal in 2021 zijn. 

3. Zie twee. 

4. Het college neemt graag het stokje over van de raadsleden waarbij de 

bestaande coalities als uitgangspunt worden genomen. De vorm 

waarin zal de komende periode nader worden uitgewerkt. 

5. Gezien de nodige uitwerkingen zoals beschreven in deze brief zal het 

college uw raad informeren in juni. Gelijktijdig met het raadsvoorstel 

voor de actualisatie van het programma Binnenstad. 

 

Het college kan daarom in hoge mate tegemoet komen aan het voorstel. 

Het past goed bij de uitgangspunten van het programma Binnenstad, 

gericht op een prettig een aantrekkelijk verblijf voor verschillende 

doelgroepen. De concretisering en condities vereisen een uitwerking 

waarover wij uw raad in juni over informeren. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


