Aan: B. en W. van de gemeente Groningen
Van: De Protestantse Wijkgemeente De Fontein, Eikenlaan 255
Groningen, 2 juni 2021
Onderwerp: Voorgenomen “knip”in de Eikenlaan
Geacht college,
In het kader van Groningen Goed op Weg wordt een aantal maatregelen gepresenteerd op weg
naar een leefbare, schonere en gezonde stad. Als wijkgemeente vinden we dat een loffelijk
streven. Een van de maatregelen, het aanbrengen van een knip in de Eikenlaan om het
autoverkeer van Selwerd en Paddepoel en vice versa onmogelijk te maken, wordt in de
verkenning autoknip Eikenlaan uitgewerkt.
Het aanbrengen van deze knip heeft voor onze wijkgemeente grote consequenties. Onze kerk
staat aan de noordzijde van de Eikenlaan 255, tussen de Morgensterlaan en de Elzenlaan. Onze
kerkleden wonen in het noordelijk deel van de stad: Vinkhuizen , Paddepoel en Selwerd. De
meesten wonen in Paddepoel en Selwerd. Het kerkgebouw wordt zowel ’s zondags als in de week
gebruikt.
Tegen het aanbrengen van de knip hebben we een aantal bezwaren:
- afhankelijk van waar de knip wordt aangelegd moeten oudere kerkleden, die voor mobiliteit op
de auto zijn aangewezen, een grote omweg maken:
-Vanuit Paddepoel via de Zonnelaan, de noordelijke ring tot de rotonde bij de Hoogte, terug naar
de afrit bij de Iepenlaan , Iepenlaan en de Eikenlaan naar de kerk
-Vanuit Selwerd via de Iepenlaan , de noordelijke ringweg, de Zonnelaan en de Eikenlaan
Uiteraard geldt dit voor zowel de heenreis als de terugreis.
In ons kerkgebouw worden regelmatig uitvaartdiensten gehouden. Wij zien graag dat de
uitvaartstoet op een goede manier bij de kerk kan komen en in de toekomst niet een hele omweg
moet maken om de begraafplaats of het crematorium te bereiken.
Verder hebben we graag inspraak in de bereikbaarheid van (nieuwe) parkeerplaatsen in de buurt
van ons kerkgebouw.
Daarnaast hebben we een aantal vragen:
- Hoe wordt de fysieke inrichting van de Eikenlaan ter plaatse van ons kerkgebouw, heeft dat voor
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ons nog consequenties?
- Komt er er voor auto’s die verkeerd rijden aan weerszijden van de knip een goede gelegenheid
om te keren?
- Doordat de bussen en hulpdiensten er wel door moeten kunnen rijden worden de auto’s dan
alleen gewaarschuwd middels borden?
Daarnaast nog enkele algemene opmerkingen:
Doordat ons kerkgebouw aan de Eikenlaan staat hebben we een redelijk zicht op de
verkeerssituatie:
Er wordt steeds gezegd dat het autoverkeer een barrière vormt voor fietsers en voetgangers. Het
oversteken van voetgangers en fietsers tussen winkelcentrum Paddepoel en de Esdoornlaan kan
op 4 plaatsen:
- bij de kruising met de Elzenlaan met verkeerslichten
- bij het slimme fietspad met een zebra waar ook fietsers graag gebruik van maken
- bij de kruising met de Morgensterlaan met verkeerslichten
- bij de kruising met de Zonnelaan met verkeerslichten
Hoe vaak zijn er ongevallen geweest doordat fietsers/voetgangers wilden oversteken?
Naar ons idee valt het met de barrièrevorming door het autoverkeer wel mee. Anderzijds is het zo
dat het aanbrengen van de knip wel een barrière gaat vormen voor de twee wijken die op elkaar
zijn aangewezen.
Is er over nagedacht om enkel het doorgaande verkeer over de Eikenlaan te weren en wijkverkeer
tussen Selwerd en Paddepoel we l mogelijk te maken?
We attenderen u er op dat genoemde bezwaren in sterkere mate ook gelden voor de
huisartsenpraktijk die volgend jaar in een deel van het kerkgebouw De Fontein wordt gevestigd.
Gezien de leeftijdsopbouw van de bewoners van Selwerd en Paddepoel is het belangrijk dat de
praktijk vooral voor de oudere patienten goed bereikbaar is.
met hoogachting,
namens de kerkenraad van de Protestantse
wijkgemeente De Fontein
Jaap Stellingwerff, voorzitter
Jaap Medema, scriba
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