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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Voorbereidingskrediet Herinrichting Rodeweeshuisstraat
Voorbereidingskrediet-Herinrichting-Rodeweeshuisstraat

Korte samenvatting:
De huidige inrichting van de Rodeweeshuisstraat en Stalstraat sluit als gevolg van diverse 
ontwikkelingen niet langer aan bij het veranderende gebruik. Daarnaast dient er ingespeeld te 
worden op de Rodeweeshuisstraat als nieuwe hoofdroute voor de huidige fietsroute langs de 
noordwand van de Grote Markt. Om deze redenen is een herinrichting nodig om een 
verblijfsgebied te creëren waar gefietst, gewinkeld, gerecreëerd en gewoond kan worden. 
Deze herinrichting biedt kansen om onder meer bomen en zitplekken toe te voegen aan dit 
gebied van de binnenstad. Voor een goed functioneren van de openbare ruimte wordt het 
verplaatsen van de (mindervaliden) parkeerplaatsen als essentieel beschouwd. Voorwaardelijk 
is dat de MIVA-plaatsen op een locatie terugkomen die vergelijkbare kwaliteit biedt. 
Verplaatsen kan alleen naar bestaande, reguliere parkeerplaatsen.
Hiervoor wordt gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het opstarten van 

het project tot Definitief Ontwerp ter grootte van € 437.000,--; en de opbrengst grondverkoop ten 

behoeve van de ontwikkeling van appartementencomplex en markthal Mercado ter grootte van

 € 437.000,-- te storten in de beklemde reserve; De gemeentebegroting 2020 op programmaniveau 

overeenkomstig te wijzigen.

Met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen wordt een participatieproces ingericht. 

Hierbij worden direct betrokkenen, zoals bewoners en ondernemers in de Rodeweeshuissstraat en 

Stalstraat, betrokken. De werkgroep Toegankelijk Groningen wordt betrokken bij het vraagstuk 

mindervalidenparkeren.

Met het voorbereidingskrediet kan een start worden gemaakt met het participatieproces. Op basis 

van de uitkomst van het participatieproces wordt een Voorlopig Ontwerp gemaakt. Dit ontwerp 

wordt vervolgens uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, waarna de raad wordt gevraagd dit ontwerp 

vast te stellen en het Uitvoeringskrediet te verstrekken.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Voorbereidingskrediet-Herinrichting-Rodeweeshuisstraat
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