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Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Realisatie nieuw fietspad parallel aan Platvoetspad (raadvoorstel 10 februari 2021)

Realisatie-nieuw-fietspad-parallel-aan-Platvoetspad 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jeroen Bos (projectmanager), jeroen.bos@groningen.nl , 050 367 8058

Sanne Ros (bestuursadviseur), sanne.ros@groningen.nl, 050 367 7086

Korte samenvatting:
Het duurt naar verwachting nog wel enkele jaren voordat de nieuwe Paddepoelsterbrug in gebruik 

genomen kan worden. De meest van belang zijnde omfietsroute is de route via het Platvoetspad (ten 

noorden van het kanaal) van en naar de Dorkwerderbrug. Deze is tussen de Paddepoelsterweg en 

het Reitdiep onverhard en dit is met name in de winterperiode erg vervelend. Daarnaast vormt deze 

route een ontbrekende schakel in het (recreatieve) fietsnetwerk rondom de stad. De wens is daarom 

om een nieuw fietspad aan te leggen in de vorm van een betonpad van tweemeter breed. Op deze 

manier ontstaat er voor de direct omwonenden een goede mogelijkheid om via de Dorkwerderbrug 

en vervolgens het Jaagpad langs het Reitdiep naar Zernike en de rest van de stad te kunnen fietsen. 

De omwonenden waren aanvankelijk bang dat een nieuw fietspad als argument gebruikt zou kunnen 

worden om geen nieuwe brug aan te leggen. Nu hierover onlangs afspraken zijn gemaakt en geld 

beschikbaar is gesteld, hoeft hiervoor geen vrees meer te zijn. Een nieuw fietspad verbetert de 

fietsinfrastuctuur, ook los van de brug. Dit voorstel voorziet in financiering van dit fietspad. Een klein 

deel van het nieuwe fietspad ligt in de gemeente Het Hogeland en zij zijn akkoord met de aanleg van 

dit fietspad en financieren ook een deel van het fietspad, naar rato.

Vermeld op LTA?
O nee 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (lijkt voldoende draagvlak voor)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking, met als doel agendering als conformstuk in eerstvolgende besluitvormende vergadering.
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