
 

Groningen, 26 augustus 2019 

 

 

      

 

 

Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO aan het college van B en W  

Betreffende: Fietsersvoorrang Van Zwedenlaan / Hoendiep  

      
Geacht college, 
 
Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met een breed maatregelenpakket om de 
verkeersveiligheid te vergroten. Eén van de punten uit de grote lijst was het voorstel om de 
fietsersvoorrang op de rotonde tussen Hoogkerk en Groningen, Hoendiep/Van Zwedenlaan, te 
schrappen. 
 
De argumentatie was dat de bebouwde kom van Groningen daar stopt om een paar honderd meter 
verder over te gaan in de bebouwde kom van Hoogkerk. Inmiddels is in de planvorming rondom het 
gebied veel beweging. De woningbouw op het Suikerfabriek-terrein wordt naar voren gehaald, De 
Held 3 komt in ontwikkeling en het Westpark krijgt steeds meer voorzieningen. In totaal komen er 
5.000 tot 10.000 woningen bij in het gebied.  
 
De Hoendiep-fietsroute is nu al één van de belangrijkste fietsverbindingen in Groningen en zal dat 
door versnelde ontwikkelingen aan de westkant van de stad nog veel meer worden. Dit pleidooi 
komt overeen met het door het Wijkoverleg Vinkhuizen ingediende bezwaar, waarin men de 
oplossing voorstelt om bijvoorbeeld de bebouwde kom - het 50-km-gebied-door te trekken.  
 
Deze ontwikkelingen zijn voor D66 aanleiding om de volgende vragen te stellen:  
 

1. Is het college het met D66 eens dat de fietsroute Hoogkerk-Groningen via het Hoendiep nu 
al één van de belangrijkste aders van Groningen is? 
 

2. Heeft het college al zicht op de verwachte toename van het verkeer op dit traject in het licht 
van de woningbouwontwikkelingen in De Held, het Westpark en het Suikerfabriek-terrein, 
zowel tijdens de bouw als na voltooiing?   
 

3. Zijn deze versnelde en deels nieuwe plannen voor het college aanleiding om de 
fietsersvoorrang te heroverwegen? 
 

4. Hoe kijkt het college naar het pleidooi van het Wijkoverleg Vinkhuizen om de bebouwde 
kom - de 50km-zone - te verlengen? Zijn er andere oplossingen denkbaar om de 
fietsersvoorrang op een veilige manier in te benen te houden?  

 
 
D66 
Tom Rustebiel 

 

 


