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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

De afgelopen maanden hebben we belangrijke stappen gezet met de Leidraad 

Openbare Ruimte. Wij zijn nu zo ver dat we een voorlopige versie met u kunnen 

delen. Met deze brief informeren wij u over de voorlopige versie van de Leidraad 

Openbare Ruimte. De definitieve versie van de Leidraad wordt aan uw raad ter 

vaststelling aangeboden in oktober.  

 

De Leidraad Openbare Ruimte is een inspiratiedocument voor een andere openbare 

ruimte, met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten en minder ruimte 

voor parkeren van auto en fiets in de openbare ruimte. Dit in aansluiting op het 

coalitieakkoord, waarin het herwinnen van de openbare ruimte een belangrijke ambitie 

is, en omgevingsvisie The Next City, waarin het verhogen van de Groningse 

leefkwaliteit het antwoord is op de vraag hoe Groningen als snel groeiende gemeente 

compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond kan blijven voor álle inwoners. 

 

In de Leidraad worden principes en uitgangspunten benoemd voor verschillende typen 

gebieden en wijken in Groningen en consequenties voor alle thema’s en gebruikers 

van de ruimte in beeld gebracht, zowel boven- als ondergronds. Het is een beeldend 

product waar met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen een 

veranderende openbare ruimte in beeld wordt gebracht. Waarbij wordt benadrukt dat 

het gaat om inspiratiebeelden, geen ontwerpen. Het komt vaak voor dat straten worden 

aangepakt. Dat kan zijn voor vervanging van riolering, aanleg warmtenet, verleggen 

kabels & leidingen, etc. De Leidraad Openbare Ruimte kan inspiratie bieden voor de 

nieuwe inrichting. Door werk-met-werk te maken ontstaat een win-winsituatie. 

Inspirerende beelden kunnen enorm helpen in het gesprek met de buurt over de kansen 

qua leefkwaliteit in een straat als bijv. minder parkeerplaatsen terugkomen. 
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Normaal gesproken wordt bij planprocessen begonnen op de schaal van de stad als 

geheel. Voor de Leidraad is juíst gestart vanuit de schaal waarop de menselijke maat 

het meest sturend is: de straat. De Leidraad Openbare Ruimte gaat daarbij uit van een 

multidimensionaal perspectief op de straten van Groningen. Hierbij is mobiliteit niet 

maatgevend, maar maken toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale 

interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie samen de straat. 

Met als gevolg dat ruimte ontstaat voor meer expressieve en integrale landschappen. 

 

Begin dit jaar heeft de raad een motie aangenomen over de aanpak ten behoeve van 

toegankelijke trottoirs en voetpaden, waarbij ook is verwezen naar de op te stellen 

Leidraad Openbare Ruimte. Het thema ‘toegankelijkheid’ komt nadrukkelijk terug in 

één van de 10 dimensies (‘de straat is voor iedereen’) voor de straten van de gemeente 

Groningen. De Leidraad Openbare Ruimte is ook besproken met de werkgroep 

Toegankelijk Groningen. De reacties op de straatuitwerkingen waren overwegend 

positief, met voor een aantal straten ook verbeterpunten die zijn meegenomen. 

Daarnaast hebben zij voorwaarden voor een toegankelijke openbare openbare ruimte 

aangeleverd, die integraal worden opgenomen in de Leidraad. Als opgave voor de 

definitieve versie van de Leidraad Openbare Ruimte willen we verkennen of we een 

minimumbreedte voor de stoep kunnen bepalen. 

 

Tijdens het opstellen van de Leidraad Openbare Ruimte zijn afgelopen april in 

verschillende buurten ‘belevingswandelingen’ georganiseerd samen met 

(vertegenwoordigers van) bewoners, ondernemers, belangstellenden en het 

gebiedsteam. Het betrof per buurtsessie telkens een groep van ca. 10 mensen, die 

vanwege de corona-maatregelen in tweetallen opsplitsten in de buurt. Tijdens de 

wandelingen zijn de indrukken op een kaart aangegeven, de opgaven en 

aandachtspunten benoemd en vertaald naar buurtopgaven. De sessies hebben hele 

nuttige en verrassende informatie opgeleverd voor de Leidraad Openbare Ruimte.  

 

Op maandag 5 juli om 20.30 uur wordt de bijeenkomst ‘In gesprek over de Leidraad 

Openbare Ruimte’ georganiseerd in Forum Groningen. Doel van het gesprek is om 

onze inwoners te informeren en een gesprek te hebben over de voorlopige versie van 

de Leidraad Openbare Ruimte. Het gesprek is online te volgen via: 

www.gemeente.groningen.nl/leidraad-openbare-ruimte.  

 

De definitieve versie van de Leidraad Openbare Ruimte wordt ter vaststelling 

aangeboden aan uw raad in oktober 2021. In de definitieve versie van de Leidraad 

Openbare Ruimte worden o.a. de inzichten uit het gesprek op 5 juli meegenomen en 

een uitwerking van de Oosterhamrikzone toegevoegd op basis van de  
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ontwerpprincipes vanuit de Leidraad Openbare Ruimte. Over de Oosterhamrikzone 

vinden zowel in de raad als met bewoners gesprekken plaats. Een analyse met beelden 

conform de straatuitwerkingen in de Leidraad kan bijdragen aan deze gesprekken.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


