
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 28 september 2022

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek
O College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Beeldvormende sessie Binnenstadsprojecten

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Paul van den Bosch (programmamanager), 06-51999118, paul.van.den.bosch@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur wethouder Van Niejenhuis), 050 367 8718, 
marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Er staat de komende tijd veel te gebeuren in de binnenstad. Zo gaan de werkzaamheden op de Grote 
Markt in september van start, zijn we op zoek naar een exploitant van het Dudok-gebouwtje en zijn 
we begonnen met de planvorming voor de Vismarkt. Ook wordt in het najaar het venstertijdengebied
uitgebreid. Een goed moment om de (nieuwe) gemeenteraad op de hoogte brengen van de 
verschillende ontwikkelingen in de binnenstad vanuit het programma Ruimte voor jou - het 
binnenstadsprogramma van de gemeente - en hen de mogelijkheid te geven al hun vragen te stellen.

Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een ambtelijke toelichting op de verschillende 
projecten in de Binnenstad. Hiervoor zullen in Het Kasteel verschillende tafels ingericht worden, waar
de raadsleden bij langs kunnen gaan. Zie verder de bijgevoegde uitnodiging.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Binnenstadsvisie 

Nadere informatie
https://ruimtevoorjou.groningen.nl/ 

https://ruimtevoorjou.groningen.nl/
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Binnenstad/Binnenstadsvisie
mailto:marieke.eillert@groningen.nl
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