
> Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
> Onderwerp: Praat met de raad
>

> Meer bewegings toestellen (vooral voor  volwassenen) in Haren ! 
> In de nieuwe wijken van Haren vind je veel kinderspeelplaatsen.
> In het oude dorp van Haren bijna geen enkele!
> Verder missen we in heel Haren bewegingstoestellen voor volwassenen. Buiten fitness toestellen
zoals bv in de wijk het Hoornse meer, vlakbij de rand van het Paterswoldse Meer/ Hoornse Meer, wel
staan.
> Zet van die metalen toestellen neer vlakbij het Boerema park en bij het station in Haren op de
groenstrook. Goed voor de moraal en de gezondheid. Het liefst toestellen die multi inzetbaar zijn.
Buikspier bankjes, arm en beenspier toestellen.
> En verder in het centrum van Haren graag een plek met bedriegertjes. Zodat kinderen op warme
dagen daar kunnen spelen met het water terwijl hun ouders op stenen bankjes / verhogingen
kunnen zitten en op letten.
>
> Vriendelijke groet 
>  

Onderwerp: Praat met de raad: speel en fitnessplek Antaresstraat 

Geachte heer mevr, 
Ik ben mevr javaniseresht harms. Graag heb ik voor mijn wijk een paar ideëen. Er zou best een zit 
speel en fitnessplek kunnen bijkomen bij de Antaresstraat. Achter en tussen 2 kleine flatjes in.  

Met vr gr 

Onderwerp: Re: nav gisteren Praat met Raad: verkeersonveiligheid De Wijert Noord 

Goedemorgen, 

Zoals is afgesproken hierbij de situatie bij ons in de Wijert Noord. 
Voor deze verkeerssituatie was  dat automobilisten zowel vanaf de van Iddekingeweg en vanaf de 
van Schendelstraat  
beiden kanten in mag rijden. 
Sinds het schoolgebouw de Wiard er staat is dit wat je op de foto ziet de situatie. 

Halve de van Lenneplaan opeens eenrichtingsverkeer en ondanks dat er borden staan menig 
automobilist/ pakket bezorgers rijden door. 
En als een vrachtwagen per abuis in rijdt is de draai om terug te keren soms moeilijk en dan moeten 
automobilisten wachten en dat brengt ophoud want het is dan te smal daar er ook auto"s   aan beide 
kanten van de straat geparkeerd zijn. 

Volgens gemeente was dit voor veiligheid van leerlingen . 
Er is speciaal voor de docenten en ouders die hun kinderen ophalen en brengen met de auto een 
parkeerplek naast de school gekomen . 
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Overdag mogen bewoners daar niet parkeren. 
. 

De vraag in praten met de raad is of te kijken naar deze verkeerssituatie want omwonenden  waren 
hier niet mee eens en toch is het gedaan door gemeente. 
Ook is dit te kennen gegeven in inspraak met gemeente waar ik zelf bij ben geweest . 

Tijdens een commissievergadering heeft wethouder Broeksema  nog benoemd dat er 2 verkeers 
verslagen van de Wijert Noord niet aanwezig waren . 
Het was in de gemeente raad  en commissie vergadering besproken. 
 Krediet aanvraag -van Lenneplaan -17 september  en 7 oktober 2020 hierbij ontbraken 2 bijlagen . 

Er is ook nog nooit een verkeerscirculatieplan met betrekking tot de aanpak Ring Zuid voor de hele 
Wijert wat door ARZ beloofd is  gekomen en ook door de betrokken gemeente ambtenaren. 

Intussen zijn we in 2021 en er is nog steeds niks waar wij als bewoners in discussie kunnen gaan. 
Raad wilt u dit uitzoeken en graag op korte termijn zodat wij ook weten waar wij aan toe zijn. 
Want u weet dat men  druk bezig  is bij de Brailleweg en staan er weer bouwketen voor de Molukse 
wijk. 

Wij bewoners hebben heel erg overlast en de vraag is ;HOELANG BLIJVEN WE IN DEZE CHAOS. 
Van Iddekingebrug dicht  straks de Brailleweg ook weer dicht we kunnen daar niet meer langs. 
De Wijert Noord heeft last van de vele automobilisten en dat dankzij de Hoofdpijndossier de 
RINGWEG ZUID. 

Parkeerplaatsen- Gemeente heeft vele parkeerplekken weggehaald ,vroeger waren er inhammen 
waar men meer auto"s kan parkeren. 
De huidige situatie is dat er minder parkeerplekken zijn gekomen omdat een ambtenaar bedacht 
heeft om minder auto"s op de weg te laten rijden. 
Sommige auto"s kunnen niet eens tussen de 2 bomen omringd door groen parkeren en zie je 
hun  auto halverwege stoep geparkeerd staan. 

De Brailleweg is momenteel levensgevaarlijk voor fietsers, voetgangers en verkeersregelaars 
Er gebeuren net,net geen ongeluk maar ook ik heb net,net geen fietsongeluk gehad. 

Wij hebben een rotonde waar een dodelijk jonge vrouw is verongelukt en vandaar dat wij ons zorgen 
maken. 

Raad voor u de opdracht om ons veiligheid  in de wijk beter te maken met omwonenden want zij 
kennen de wijk als geen ander. 
Dus aktie van de raad! 

Met vriendelijk groet, 

actief ,betrokken bewoner /Stichting Burgerinitiatief i.o 
Lid Groningen Verdient Beter. 



 
 

 


