Aan: Gemeenteraad van de gemeente Groningen
Van: De Protestantse Wijkgemeente De Fontein, Eikenlaan 255
Groningen, 3 december 2021
Onderwerp: Voorgenomen “knip”voor autoverkeer in de Eikenlaan
Geachte gemeenteraadsleden,
In het kader van de mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg zijn een aantal maatregelen
gepresenteerd op weg naar een leefbare, schonere en gezondere stad. Als wijkgemeente vinden
we dat een loffelijk streven.
Een van de maatregelen, het aanbrengen van een knip in de Eikenlaan om het autoverkeer
tussen Selwerd en Paddepoel en vice versa onmogelijk te maken, wordt in de verkenning
autoknip Eikenlaan uitgewerkt.
De gemeenteraad spreekt deze maand een aantal keren over deze mobiliteitsvisie. Op 8
december bestaat de mogelijkheid van inspraak. Wij als wijkgemeente De Fontein zullen op 8
december van deze gelegenheid gebruik maken maar hebben tevens de behoefte om schriftelijk
te reageren.
In het INSPRAAKRAPPORT Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg 2021 25 oktober 2021
worden alle ingekomen bezwaren /opmerkingen genoemd waarbij tevens het antwoord van
de gemeente is aangegeven . Ook onze opmerkingen betreffende de knip voor het
autoverkeer in de Eikenlaan worden daarbij genoemd
Hierbij onze reactie op het aangegeven antwoord van de gemeente:
1. We zijn blij dat er op een serieuze wijze aandacht is geschonken aan onze opmerkingen
2. We willen graag bij de uitvoering van de maatregel worden betrokken
3. Onze speciale aandacht gaat daarbij uit naar de plaats en de vorm van de knip aangezien ons
kerkgebouw direct in de nabijheid van de voorgenomen plaats van de knip staat
4. In de nota wordt aangegeven dat bij de uitvoering gekeken wordt of er andere uitzonderingen
naast bussen , kleinschalig vraagafhankelijk vervoer, nood- en hulpdiensten mogelijk zijn. We
denken daarbij aan een begrafenisstoet of b.v. kerkgangers op de zondagmorgen als er bijna
geen verkeer is op de Eikenlaan.
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5. Afhankelijk van de plaats van de knip zou het fijn zijn als er in de directe omgeving van ons
kerkgebouw p-plaatsen zijn die gebruikt kunnen worden om het omrijden te voorkomen
6. Onze brief van 2 juni 2021 sturen we als bijlage mee

met hoogachting,
namens de kerkenraad van de Protestantse
wijkgemeente De Fontein
Jaap Stellingwerff, voorzitter
Jaap Medema, scriba
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