
 
 
 
Onderwerp: Geen busbaan door de Vinkenstraat 
 
Geachte griffie, leden van de gemeenteraad, college van B&W, 
 
Graag wil ik mijn zorgen uiten over de voorgenomen plannen mbt een busbaan door de Vinkenstraat. 
Ik ben hier dan ook zeer op tegen en denk dat hier betere alternatieven voor zijn. 
 
Ik snap oprecht niet hoe dit plan ooit tot stand is gekomen. Een busbaan aanleggen midden door een 
groene woonwijk?! Met sloop van sociale huurwoningen tot gevolg, in deze woningcrisis... 
 
Op papier klinkt het alsof er groen voor terugkomt, echter kan dit niet tippen aan de hoeveelheid 
groen en biodiversiteit die verloren gaat. Denk hierbij aan de vele bomen in de Vinkenstraat, de voor- 
en achtertuinen met veel vogels, egels en vleermuizen.  
 
De nieuwbouwplannen laten vooral veel beton zien, 13 in een dozijn hoogbouw en (veel te) kleine 
geveltuintjes...met dus een busbaan zodra je de voordeur uit stapt...ik denk niet dat we daar de 
leefbaarheid mee vergroten. Integendeel. Juist het 'dorpse', groene karakter is de kracht van de 
Oosterparkwijk. Behoud dit!  
 
Bekijk aub de mogelijkheden om de busbaan waar hij nu ligt te behouden en uit te breiden met een 
autoweg. Er is daar tenslotte ruimte genoeg en de overlast voor omwonenden blijft beperkt. Op die 
manier hoeven er ook geen huizen gesloopt te worden. Ze zijn nog in goede staat en nog lang niet 
rijp voor de sloop. Door naast de busbaan een autoweg te maken (Oosterhamrikkade) blijft het 
UMCG ook goed bereikbaar. Alsmede is er ruimte voor een wandelpad langs het kanaal. Verder is het 
motto toch om de binnenstad zo veel mogelijk auto-luw te maken? Maak van het Wielewaalplein een 
aantrekkelijk en gezellig winkelplein, in plaats van er vele bussen doorheen te laten rijden. 
 
Zo blijft de Vogelbuurt (what's in a name :)) leefbaar en groen. En blijft er ruimte voor leuke en 
belangrijke initiatieven zoals de Paradijsvogeltuin en Toentje. Laat dit aub niet verloren gaan of 
doorboort worden door een busbaan. Pas dan ben je mijns inziens goed op weg, naar een leefbare, 
schone en gezonde gemeente. Bezint eer ge begint. 
 
Met vriendelijke groeten, 
een verontruste bewoonster uit de Vogelbuurt 
 


