
 
 
 
Onderwerp: Inspraakreactie Wijkoverleg Vinkhuizen beeldvormende vergadering 19 mei 2021 
Mobiliteitsvisie 
 
 

Geachte leden van de gemeenteraad van de Gemeente Groningen, 

  

Bij deze willen we graag schriftelijk inspreken in uw beeldvormende vergadering van 19 mei 

2021 bij het onderwerp ‘Mobiliteitsvisie’. 

  

Wijkoverleg Vinkhuizen juicht de uitgangspunten van de visie toe. Stadsdeel West en de 

omgeving van Vinkhuizen in het bijzonder worden in de komende decennia ‘volgebouwd’. 

Het aantal inwoners zal met vele duizenden toenemen. Dan is het belangrijk om een leefbare 

omgeving zoveel mogelijk te behouden en daarbij voetgangers en fietsers als belangrijkste 

verkeersstroom te beschouwen, gevolgd door het OV en tenslotte de auto. 

  

De uitgangspunten zien we helaas niet voldoende terug in de concrete uitwerking ‘Concept 

Netwerk Doorwaadbare Stad 2040’ van de visie. Het lijkt ons goed dat 30 km/h de norm voor 

de stad wordt. In Vinkhuizen zien we echter dat de visie kiest om de Siersteenlaan en 

Diamantlaan Zuid als aanrijroute van 50 km/h te bestempelen. Beide wegen zijn nu al 

gevaarlijk druk en er zijn veel klachten over (veel te) hard rijden. De Diamantlaan / 

Siersteenlaan zijn nu onderdeel van een steeds meer gebruikte sluiproute die vorig jaar door 

het besluit de voorrang voor fietsers op de rotonde Johan van Zwedenlaan – Hoendiep op te 

heffen alleen maar meer gestimuleerd wordt. 

Al langer zijn er geluiden uit de wijk om in ieder geval het stuk Diamantlaan tussen kruising 

Metaallaan en kruising Siersteenlaan om te zetten naar 30 km/h. Hetzelfde geld voor de 

Siersteenlaan vanaf de kruising met Ring West tot aan kruising Diamantlaan en liever nog tot 

aan het Roege Bos.  

We pleiten er dus voor op alle straten dus ook deze zogenaamde aanrijroutes in te richten voor 

30 km/h. Dit geldt ook voor de nieuw ingetekende weg langs West-End waarvoor helaas, niet 

naar onze wens, het GES-gebied moet wijken. Naast deze weg zijn heel wat woningen 

gepland. Ook de nieuwe bewoners van dit stukje wijk moet een veilige leefomgeving worden 

gegarandeerd. 

  

Met een vriendelijke groet, 

namens Wijkoverleg Vinkhuizen 

Paul Marius Borggreve, secretaris 
 


