
Groningen, 5 november 2021 
 
Geacht raadslid,  
 
In december wordt het ontwerp voor de Grote Markt ter besluitvorming aan uw raad 
voorgelegd. Daarnaast worden deze maand ook de actualisatie van de binnenstadsvisie en 
de nieuwe retailvisie met u gedeeld. Om u vast een indruk te geven van wat er allemaal 
speelt in de binnenstad, organiseren we op woensdag 17 november van 10.00 tot 13.00 uur 
(inclusief lunch) een beeldvormende sessie. 
 
We starten de beeldvormende sessie met een welkomstwoord van wethouder Van der 
Schaaf en een toelichting op het programma. Vervolgens gaan we in groepjes uiteen om 
tijdens een aantal gesprekstafels met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s; Grote 
Markt, binnenstadsvisie, retailvisie, binnenstadsprojecten en de financiën. Bij elke 
gesprekstafel zit een begeleider om het onderwerp toe te lichten en om uw vragen te 
beantwoorden. Na drie rondes sluiten we de sessie af met een lunch. Tijdens de lunch is er 
eveneens de mogelijkheid om vragen te stellen over de verschillende binnenstadsprojecten. 
Het volledige programma is als bijlage bij deze uitnodiging toegevoegd.  
 
Aanmelden gaat op de gebruikelijke manier via de griffie. Op de dag zelf bepaalt u naar 
welke workshops u gaat (drie van de vijf). Wel hanteren we een maximum aantal 
deelnemers per tafel, om zo de verschillende deelnemers over de gesprekstafels te spreiden.  
 
Mocht u verder nog vragen hebben over de beeldvormende sessie, dan kunt u contact 
opnemen met Paul van den Bosch via paul.van.den.bosch@groningen.nl (telefoonnummer 
opvraagbaar bij de griffie). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul van den Bosch 
  

mailto:paul.van.den.bosch@groningen.nl


Bijlage 1: Programma beeldvormende sessie op 17 november 
 

Tijdstip 
 

Wat? Wie?  

09.45 Inloop, verzamelen in de grote 
ruimte 

Alle aanwezigen 

10.00 Opening 
 

Voorzitter Terence van Zoelen 

10.05 Welkomstwoord en toelichting op 
het programma 
 

Roeland van der Schaaf en 
organisatie 

10.15 Verspreiden over verschillende 
ruimtes  
 

Iedereen 

10.20 Workshop 1:  
 
-Grote Markt 
- Financiën  
- Binnenstadsvisie 
- Retailvisie  
- Projecten binnenstad  

 
 
Paul van den Bosch 
Aise van Dijk & Jan Postmus 
Ronald Klaassen 
Jeroen Berends & Sander 
Gijs Hoogerwerf & Gert-Jan 
Rodenboog 
 

10.50 Rouleren tussen workshops  
 

Iedereen 

10.55 Workshop 2:  
 
-Grote Markt 
- Financiën  
- Binnenstadsvisie 
- Retailvisie  
- Projecten binnenstad 

 
 
Paul van den Bosch 
Aise van Dijk & Jan Postmus 
Ronald Klaassen 
Jeroen Berends & Sander 
Gijs Hoogerwerf & Gert-Jan 
Rodenboog 
 

11.25 Rouleren tussen workshops  Iedereen 
 

11.30 Workshop 3:  
 
-Grote Markt 
- Financiën  
- Binnenstadsvisie 
- Retailvisie  
- Projecten binnenstad 

 
 
Paul van den Bosch 
Aise van Dijk & Jan Postmus 
Ronald Klaassen 
Jeroen Berends & Sander 
Gijs Hoogerwerf & Gert-Jan 
Rodenboog 
 

12.00 - Lunch  
- Terugkoppeling vanuit 
verschillende workshops  
 
 

-Iedereen 
-Begeleiders workshops  
 

12.55 Afsluiting + dankwoord  Paul van den Bosch en voorzitter 
Terence van Zoelen 
 

 
 
 
 


