
Geachte leden van de gemeenteraad, 
  
Ons kwam ter ore dat u op 12 januari aanstaande in de raadscommissie het 
Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling 2022-2025 zult bespreken. Met belangstelling 
hebben we de bijlage daarvan doorgenomen. Met betrekking dat Stadsdeel West en 
Vinkhuizen in het bijzonder vielen ons daarbij een aantal zaken op die we ook eerder in 
inspraakrondes over de verschillende deelonderwerpen en bestemmingsplannen kenbaar 
hebben gemaakt. Kortweg maken we ons op bepaalde vlakken zorgen over de 
stadsontwikkeling en vrezen dat de beoogde doelen niet haalbaar zijn door de ambities op 
verschillende vlakken elkaar uitsluiten: en groen, en een enorme toename van de bevolking 
en bebouwing, en zonneweides en windparken, en minder verkeer, en meer bedrijvigheid, 
en minder geluidsoverlast, en meer ruimte, en een gezondere leefomgeving zijn erg moeilijk 
te combineren. De voorgestelde ontwikkeling brengt de ambities voor Vinkhuizen in ieder 
geval niet dichterbij, maar tendeert zelfs op een aantal vlakken naar een verslechtering.  
  
Om een aantal zaken uit de Bijlage concreet te benoemen: 
  
Ad pagina 3.  
Met instemming lezen we dat er voor het noordelijk deel van de Stad en Vinkhuizen in het 
bijzonder met het Rijk een Regiodeal Groningen-Noord is gesloten omdat de achterliggende 
problematiek groot is dat een extra impuls noodzakelijk is. We zien dat echter niet vertaald 
in plannen, behalve de door ons toegejuichte aanpak van de Goudlaan. 
  
Ad pagina 4.  
Grote zorgen maken we ons over de verstedelijkingsstrategie in de Westflank: Suikerzijde, 
De Held III en Reitdiepzone, alsmede de aanpak Ring West. De intensivering van de 
Westflank is zo enorm dat de leefbaarheid erg onder druk staat. Woningen bouwen is nu 
eenmaal noodzakelijk, maar een nogal eenzijdige concentratie dreigt op de Westflank, met 
een zee aan beton, wegen en steen, een sterke verkeersintensivering, met maar zeer 
beperkt groen, recreatie- en speelgebieden voor 10.000-en Stadjers die een matig leefbare 
en ongezonde omgeving beloven. 
  
Ad pagina 5:  
Telkens vernemen we over het streven Vinkhuizen en Paddepoel meer te verbinden. Het 
waarom van deze wens is ons niet duidelijk. Wenselijk is juist een groene buffer tussen de 
wijken in. De ontwikkeling van de Reitdiepzone maakt elke verbinding zeer lastig te 
implementeren. Het is zorgelijk te lezen dat wat betreft Reitdiepzone wordt aangemerkt 'dat 
we daar op lopen tegen de milieutechnische beperkingen als gevolg van de Ring West’. Dit 
lijkt op wat verhullend taalgebruik. De situatie is dat de huidige omgeving van Ring West een 
slechte luchtkwaliteit heeft, een zeer grote geluidsbelasting en een mogelijk ernstige 
veiligheidssituatie door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De huidige 
intensieve bebouwingsvoorstellen zonder een gedegen plan te hebben voor Ring West 
vinden we voor de nieuwe bewoners onverantwoord. De nieuwe Ring West wordt als 
panacee voorgesteld, terwijl de werkelijke plannen tot nu toe  juist een grotere barrière 
behelzen dan de huidige ring. De fietsverbindingen nemen immers helemaal niet toe en 
worden juist, zeker rondom het Donghornsterpad / Friesestraatweg gevaarlijker. Daarbij 
heeft de ontwikkeling van een drukke autoverbinding over West End, waarvoor helaas 



behoorlijk wat groen afgesnoept wordt van het GES-gebied een negatieve invloed. 
Daarboven op komt een betonnen muur van flats die als de plannen doorgaan aan een 
groeve van een verdiepte Ring Weg staan en zo een messcherpe grens markeren met de rest 
van Vinkhuizen. 
  
Ad pagina 17:  
Geluid. We missen in de bronnen van omgevingslawaai het lawaai door evenementen. Door 
een keuze voor de stad als 'evenementenstad' en een nogal gevulde festivalkalender zal de 
overlast door evenementen toenemen. In het verleden hebben festivals als Paradigm voor 
veel geluidshinder gezorgd. De drempel voor festivalgeluid is volgens ons aan de hoge kant 
met 85dB.  
  
Ad pagina 49:  
‘Onze gemeente bestaat uit een compacte stad met daarom een aantrekkelijk landelijk 
gebied met compacte dorpen’ is een weergave van de situatie rond 1990. Met de keuze voor 
de ontwikkeling van Meerstad eind jaren negentig is er afgerekend met de compacte stad. 
De uitgebreide nieuwbouw bij Zuidhorn en Leek is moeilijk op te vatten als compacte 
dorpen. Het aantrekkelijk landelijk gebied heeft met de industrialisering van Westpoort en 
Euvelgunne behoorlijk ingeleverd. Daarbij zijn in de afgelopen jaren de snelle uitbreiding van 
zonneparken gekomen. Het uitgangspunt past dus niet bij de realiteit en heeft gevolgen voor 
de visie om ruimtelijke ontwikkeling en verkeer. Het ontwikkelen van wijken zonder of met 
zeer beperkte voorzieningen nodigt uit tot mobiliteit die voorkomen kan worden. 
  
Ad pagina 55 

‘We verbeteren bovendien de fietstunnels tussen Paddepoel en Vinkhuizen’. Het woord 
‘bovendien’ begrijpen we niet helemaal. Al vele jaren zijn deze fietstunnels een doorn in het 
oog van veel bewoners. Daarbij merken we graag voor de volledigheid op dat de fietstunnels 
niet Vinkhuizen en Paddepoel verbinden , maar in Vinkhuizen liggen en de buurten 
Friesestraatweg met Vinkhuizen-Noord en Vinkhuizen-Zuid verbinden. De grens tussen 
Paddepoel en Vinkhuizen is namelijk het Reitdiep. 
  
We zijn blij in de bijlage te lezen over de aandacht voor klimaatadaptatie, voorkomen van 
hittestress en de mogelijkheid in de bestaande bebouwing meer te doen met tiny forests en 
geveltuintjes. In Vinkhuizen is daar zeker wat te winnen met de openbare ruimte die in 
beheer is gegeven aan omwonenden en die helaas niet zelden is betegeld.  
  
Een gemis vinden we visie op aanpak van concrete verkeersproblematiek in Vinkhuizen die 
we ook niet benoemd zagen in de mobiliteitsvisie. In het bijzonder hebben we het dan over 
de steeds drukker worden sluiproute Edelsteenlaan – Diamantlaan – Siersteenlaan. Zoals de 
planning al laat zien mag de aanpak Ring West, die misschien, maar bepaald niet zeker, tot 
een verlichting van de verkeersdruk zal leiden, ongeveer in 2030 worden verwacht. Dat 
betekent dat de leefomgeving van drie genoemde lanen en daarop uitlopende en kruisende 
straten zoals Turkooisstraat, Smaragdstraat, Agaatstraat, Kornalijnlaan, Kwartsstraat, 
Platinalaan, Pyrietstraat nog een decennium te maken krijgt met toenemende overlast en 
vooral op de Edelsteenlaan zeer gevaarlijke situaties. Graag zouden we zien dat al in het 
programma 2022-2025 een visie wordt opgenomen tot het veiliger maken van deze route. 
  



Met een vriendelijke groet, 
  
namens Wijkoverleg Vinkhuizen 

 


