
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

We zijn nu halverwege de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 

Binnenstad Ruimte voor Jou. De fysieke herinrichting van de oost- en de 

westkant van de binnenstad zijn inmiddels voortvarend aangepakt. Sommige 

delen zijn al afgerond, terwijl andere (deel-)projecten zich nog in de planfase 

of in de uitvoeringsfase bevinden. Er gebeurt veel in de binnenstad. Een 

overzicht van lopende en toekomstige uitvoeringsprojecten vindt u in 

bijgevoegd document “Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Binnenstad 

Ruimte voor jou 2019”.  

 

Onze binnenstad is nooit af en voortdurend in beweging. Dat vraagt om 

voortdurend bijsturen. Door te werken met een gefaseerde uitvoering kunnen 

we snel en flexibel inspelen op ontwikkelingen. Tegelijkertijd houden we zo 

het overzicht en grip op de uitvoering. Alle projecten hebben een geheel eigen 

proces van uitwerking, participatie en besluitvorming. Zo kunnen we telkens 

vóór uitvoering van projecten opnieuw keuzes te maken, zowel inhoudelijk 

als financieel.  

 

Binnen onze werkwijze hebben het college én de gemeenteraad alle 

gelegenheid om bij te sturen. Dat kan bij de jaarlijkse actualisatie, maar ook 

tussentijds.  

 

De komende periode zullen we doorgaan met de realisatie van de ambities 

voor de binnenstad conform het Uitvoeringsprogramma, zoals de Grote 

Markt, Dudok aan het Diep, stadslogistiek en toegankelijkheid van de 

binnenstad. 

Voordat we de tweede helft inzetten willen we terugblikken op de behaalde 

resultaten maar vooral ook met intern en extern betrokkenen van gedachten 
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wisselen over de tweede helft: wat kunnen komende projecten leren van reeds 

gerealiseerde projecten en wat gaan we in de tweede helft van de uitvoering 

aanscherpen. In de afgelopen periode is de nadruk van het 

uitvoeringsprogramma vooral komen te liggen op de kwaliteit van de 

binnenstad en de openbare ruimte in fysieke zin. De komende periode willen 

we de uitvoering van Ruimte voor jou nog meer integreren met de 

beleidsdoelen van verschillende beleidsprogramma’s, zoals economie, wonen 

en duurzaamheid.  

 

Mogelijke consequenties van die evaluatie voor de tweede helft zullen we in 

het najaar dan ook aan u voorleggen. De periodieke actualisatie van het 

Uitvoeringsprogramma Binnenstad leggen we in het kader van de vaststelling 

van de Begroting 2020, eind dit jaar, aan u voor. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


