
Verzonden: woensdag 5 januari 2022 10:15 
Aan: Raad <Raad@groningen.nl>; Griffie <Griffie@groningen.nl> 

Onderwerp: Sluipverkeer en uw raadscommissie 
Urgentie: Hoog 

Geachte Raadsleden 

Aanstaande woensdag staat om 20u. het meerjarenprogramma Stadsontwikkeling op het 
programma van uw raadscommissie. Deze gaat ook over verkeer. Ik woon in Vinkhuizen en heb hier 
al 2 keer een brief over geschreven namelijk in 2019 en 2021 (zie bijlage). 

Graag aandacht hiervoor als u dit onderwerp bespreekt want het loopt de spuigaten uit en als de 
coronamaatregelen versoepelen acht ik ongelukken bij de kruispunten Edelsteen Goudlaan , maar 
ook bij de Siersteenlaan en andere slagaders van Vinkhuizen zoals bij het Vinkhuys en Winkelcentrum 
onvermijdelijk. Ik ga ervan uit dat uw raad het daar niet op aan laat komen. 

Met vriendelijke groet, 

Geachte Raadsleden, 

Eind 2019 heb ik bij Uw Raad en College aandacht gevraagd voor het toenemend sluipverkeer in 
Vinkhuizen.  

Oorzaak van het sluipverkeer is de situatie Ringweg Zuid, een project dat niet alleen meer geld kost 
maar ook nog meer tijd (3 jaar extra) en het duurt al een paar jaar. 

Vooral tijdens de ochtend en avondspits is er een forse toename van verkeer en ook de snelheden 
passen niet bij een woonwijk als Vinkhuizen.  

Voetgangers, fietsers (vele scholieren en studenten) en andere weggebruikers ondervinden hier de 
gevolgen van en moeten met gevaar voor eigen leven manouvreren en oversteken. Ga eens tussen 
07:30 en 9.00 of 16:30 en 18:00 uur op de kruising Edelsteenlaan-Goudlaan of in de bocht 
Edelsteenlaan-Diamantlaan staan of bij de rotonde Diamantlaan. Sowieso is Vinkhuizen al een drukke 
verkeersroute met Bussen, Scholieren en studenten. Even ter informatie, in dit stukje Groningen 
waar ik al 25 jaar woon, wonen 12.000 inwoners! 
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Sinds mijn brief eind 2019 is er niet veel (niks) gedaan. Geen ambtelijk contact, geen reactie van het 
college. Slechts één fractie heeft contact met mij opgenomen en er stond een stukje in de 
Gezinsbode. Schamel resultaat, maar het weerhoudt mij er niet van u hierover opnieuw te bevragen. 
Ik moet er niet aan denken dat het een keer echt mis gaat en we “de put dempen als het kalf is 
verdronken”. 

Ik heb u uitgelegd waar het verkeer vandaan komt namelijk afrit Hoogkerk A7 →  Johan Van 
Zwedenlaan → Siersteenlaan → Diamantlaan → Edelsteenlaan (of via Hoendiep en dan Diamantlaan 
voor het Vinkhuys langs) en dan weer de ringweg N370 weer op en vice versa in de avond. Het gaat 
niet alleen om personenauto’s maar ook zwaar vrachtverkeer. 

Ik heb ook contact gehad met WOV (Wijkoverleg Vinkhuizen) gehad, maar die steken hun handen 
ook in de lucht en zijn verwezen naar de verkeersvisie van de gemeente. Daarop is gereageerd, maar 
het heeft niet tot zichtbare verbeteringen geleid. Die visie is natuurlijk op de lange termijn gericht. 

Ook hebben we voorstellen gedaan om de situatie nu te verbeteren 

• Bebording (u rijdt nu in een woonwijk)

• 30 km ipv 50 km als maximale snelheid

• Vertragende maatregelen (drempels of visuele maatregelen)

• Toezicht op snelheid

• Veilige overgang voor fietsers (bijvoorbeeld bij De Wende)

• Verstandige maatregelen van uw ambtenaren

Graag hoor ik van u wat u concreet aan deze situatie gaat doen. 

Met vriendelijke groet, 

mailto:k.bosker@ziggo.nl

