
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Aanleg verbindende bruggen Paddepoel

Raadsvoorstel: Aanleg-verbindende-bruggen-Paddepoel

Bijlagen: Bijlage-1-parkbrug

Bijlage-2-vlonderbrug

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Erna Timmerman (projectsecretaris), 050 367 8869, erna.timmerman@groningen.nl

Judith Wilke (projectmanager), 050 367 8296, judith.wilke@groningen.nl

Korte samenvatting:
In een samenwerking onder de naam ‘het LAB Kloppend Hart Paddepoel’ hebben, op initiatief van de 

bewoners, bewoners, ondernemers, gemeente en professionele partijen in en rond het 

winkelcentrum een masterplan opgesteld. Kernthema’s hierin zijn; ontmoeten, multifunctionaliteit 

en bereikbaarheid. In het Masterplan is de aanleg van twee verbindende voet-/fietsbruggen over de 

twee waterpartijen beschreven. Hierdoor worden de omliggende straten en groenzones beter met 

het winkelcentrum en haar directe omgeving verbonden en kunnen bewoners een aangenaam 

rondje lopen. De bruggen zijn in nauw overleg met de bewoners en andere betrokkenen uitgewerkt. 

Wij vragen uw raad om de voorgestelde financiering voor aanleg van de bruggen vast te stellen.

Gevraagd besluit:

I. de totale kosten voor het project ‘Aanleg van twee verbindende voet-/fietsbruggen in 

Paddepoel’ vast te stellen op € 350.000,--, hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te 

stellen van € 350.000,-- en dit te dekken uit:

 a. extra beleidsmiddelen: ‘Intensiveringsmiddelen voor Ruimtelijke Economie’, jaarschijf 

2021 (€ 175.000,-- ) en deze te storten in de beklemde reserve; 

b. Regiodeal gelden, jaarschijf 2021 (€ 175.000,-- );

II. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanleg-verbindende-bruggen-Paddepoel.pdf
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Vermeld op LTA?
O Ja / nee

O item nr 

Deadline?
O ja 

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte vraag of opmerking mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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