
Geachte leden van de gemeenteraad, 

  

Met verbijstering vernamen we dat het raadsvoorstel 18 -5- 2022 Vaststelling Structuurvisie 

Reitdiepzone op 29 juni 2022 zal worden besproken als conformstuk in de zitting van 15:15 

tot 15:45 uur. Dit past volgens ons geenszins bij de impact van het plan. 

  

Op de structuurvisie hebben wij een uitgebreide zienswijze ingediend. Helaas zijn we er aan 

gewend geraakt dat zienswijzen volledig worden afgewezen. Ook met de zienswijze die wij 

op deze structuurvisie en de MER hadden ingediend is dat gebeurd. 

  

De Reitdiepzone moet het nieuwe huis worden van duizenden Stadjers. De gemeente heeft 

opdracht te zorgen voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Dit wordt met deze 

structuurvisie niet bereikt. De strook dreigt een onleefbare betonwoestijn (met hoge huren) te 

worden met voortdurende verkeerscongesties, geluidshinder en povere luchtkwaliteit. De iele 

leibomen aan het klinkerweggetje, dat vele duizenden voertuigen per dag zal dragen, wordt 

als enige oplossing voor de hittestress genoemd.  

  

De antwoorden op onze zorgen vinden we getuigen van weinig toekomstgericht denken, 

zoals: Wij kunnen niet voorsorteren op een eventuele aanpak van de Ring West en:  zal 

worden voldaan aan de minimumeisen op milieu-planologisch gebied (geluid, luchtkwaliteit 

etc). 

  

We zien inderdaad het absolute minimum. De gemeente gaat in de Reitdiepzone pijnlijk op de 

uiterste rand zitten wat nog mag binnen de kaders van onze wetten, zonder oog te hebben voor 

de mensen die de gebouwen gaan bewonen. We zouden het jammer vinden als over nog geen 

tien jaar al een wijkvernieuwing nodig is vanwege de ernstige problematiek die nu te voorzien 

is. 

  

Ons verzoek aan u is om deze Structuurvisie tenminste op een normale wijze in een 

democratisch debat te bespreken in plaats van te behandelen als hamerstuk. 

  

Met een vriendelijke groet, 

  

namens Wijkoverleg Vinkhuizen 

p/a Platinalaan 505, 9743 GZ  Groningen 

Paul Marius Borggreve, secretaris 

050-2302991 
 


