
Voorbereidingsmemo

Meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 9 septemer 2020

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag maatregelen verkeersveiligheid Van Lenneplaan (2 september 2020)

Kredietaanvraag-maatregelen-verkeersveiligheid-Van-Lenneplaan 

Korte samenvatting:
Aan de Van  Lenneplaan wordt de nieuwe multifunctionele accommodatie De Wiardt gerealiseerd. 

Hierdoor zal het aantal verkeersbewegingen toenemen. De afgelopen periode is in samenspraak met 

omwonenden en toekomstige gebruikers van De Wiardt een ontwerp gemaakt, dat voorziet in 

diverse verkeersveiligheidsmaatregelen. In dit ontwerp zijn tevens 7 kiss & ride plekken opgenomen 

t.b.v. de basisschool. De wens vanuit de buurt om meer parkeerplaatsen te realiseren wordt niet 

gehonoreerd. Uit onderzoek zou blijken dat het aantal parkeerplaatsen aan de Van Lenneplaan ook 

in de toekomst voldoende moet zijn, ondanks het feit dat door de verkeersveiligheidsmaatregelen / 

herinrichting Van  Lenneplaan ca. 15-20 parkeerplaatsen verdwijnen. Aan de raad wordt een 

aanvullend krediet gevraagd van 40.000 euro bovenop de 75.000 euro die al beschikbaar zijn gesteld 

in het kader van de Uitvoeringsprogramma’s wijkvernieuwing. Dit te dekken uit de beleidsmiddelen 

Grote verkeersmaatregelen.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie, m.n. vanwege het verschil van inzicht t.a.v. parkeerplaatsen

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-maatregelen-verkeersveiligheid-Van-Lenneplaan


Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in de besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen 

raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het 

wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze 

sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een 

conclusie van de bespreking voorleggen.

Nadere informatie
…
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