
 
 

 
 

 
 

MOTIE vreemd aan de orde van de dag 

Maak haast met tijdelijke Gerrit Krolbrug 

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 15 september 2021, 

constaterende dat: 

• de Gerrit Krolbrug vandaag precies 4 maanden geleden op 15 mei aangevaren is; 

• sinds die dag de Gerrit Krolbrug niet meer in gebruik is en alle gebruikers van de brug (waaronder 
meer dan 15.000 fietsers, een onbekend aantal voetgangers en in totaal 40.000 direct 
omwonenden) sinds die dag gebruik moeten maken van de fiets/loopbruggen of flink om moeten 
rijden; 

• Er al 4 maanden gewacht wordt op duidelijkheid of de bestaande brug weer opgeknapt kan worden 
of er een tijdelijke brug komt; 

overwegende dat:  

• De fiets/loopbruggen voor minder validen zeer slecht of zelf ronduit ontoegankelijk zijn waardoor er 
nu sprake is van een onoverbrugbare barrière met name voor scootmobielgebruikers, mensen met 
rollator of mensen met een andere fysieke beperking waarbij de omleidingen geen serieus 
alternatief zijn; 

• de fietsloopbruggen ook voor mensen voor wie het aan de hand nemen van een fiets te zwaar is, of 
voor mensen met kinderwagen of driewielerbakfietsen totaal onbruikbaar zijn; 

spreekt uit dat: 

• er snel duidelijkheid moet komen over de tijdelijke brug, die voor bovengenoemde groepen fietsers, 
voetgangers, minder validen en andere gebruikers bruikbaar is; 

• die tijdelijke brug er met spoed moet worden gerealiseerd; 

en verzoekt het college; 

• zich er blijvend voor in te spannen dat er snel een tijdelijke brug op de plek van de Gerrit Krolbrug 
komt; 

• de minister van infrastructuur en waterstaat, rijkswaterstaat en de vaste kamercommissie voor 
infrastructuur en waterstaat van deze motie op de hoogte te stellen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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