
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 

Betreft 
O Agendering 

O na agendaverzoek

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Sanne Ros – bestuursadviseur (weth. Broeksma), 06-52892979, sanne.ros@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De afgelopen periode hebben provincie en gemeente Groningen een “quickscan” uitgevoerd naar de 
Westflank van de stad Groningen, waarin de globale effecten van de grootschalige woningbouw op 
de verkeersinfrastructuur zijn onderzocht. De inzichten uit deze verkeersstudie bespreken wij met u 
in deze sessie. In de klankbordgroep Ring West Verbindt (23 mei) en het stadsdeeloverleg (23 
november) zijn de bevindingen toegelicht aan de bewoners/stakeholders. 

Agenda: 

1. Gebiedsregie aan de Westflank (Richard Cornelis): wat speelt er in de Westflank en 
op welke onderwerpen vindt onderzoek / afstemming plaats met de stakeholders;

 Terugblik op het stadsdeeloverleg van 23 november met de wijkraad 
Hoogkerk, Wijkraad De Held en het Wijkoverleg Vinkhuizen 
(verkeersveiligheid)

2. BO MIRT van 10 november jl. (Ronald Klaassen/Natascha Agricola): Rijk en regio hebben 
afgesproken om een MIRT-onderzoek Westflank te starten. Graag lichten we het besluit, de 
kaders en te zetten stappen de komende twee jaar toe;

3. Quick Scan Westflank (Elwin Pippel): eerste bevindingen uit het onderzoek met het 
Groningse verkeersmodel naar de gevolgen van de grootschalige woningbouw op het verkeer
in de Westflank. 

4. Vragen & gesprek (mag ook tussendoor natuurlijk) 
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.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Mobiliteit 

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Mobiliteit/Mobiliteit-algemeen
mailto:sanne.ros@groningen.nl
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