
      
 

 

22 december 2021  

Nr. 8a. Mobiliteitsvisie Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde 

gemeente  

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Groningen van 12 november 2021 (griffie zaaknummer 561648-2021) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

I. de mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg, naar een leefbare, schone en gezonde 

gemeente’ en de bijlage ‘Netwerk Doorwaadbare Stad 2040’ vast te stellen; 

II. het college te verzoeken in 2022/ 2023 een ‘Uitvoeringsprogramma Netwerk 

Doorwaadbare Stad 2040’,‘Routekaart OV 2040’, ‘Uitvoeringsprogramma hubs’ en 

‘Uitvoeringsprogramma deelmobiliteit’ op te stellen; 

III. het college te vragen het voorlopig ontwerp voor de Oosterhamrikzone te maken en deze 

aan de raad voor te leggen conform de inzichten uit de mobiliteitsvisie en de ruimtelijke 

verkenningen voor Oosterhamrikkade en E. Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en 

Vinkenstraat en daarbij in het ontwerp op te nemen: 

a. een hoogwaardige busroute Binnenstad - Kardinge gepositioneerd in de E. Thomassen à 

Thuessinklaan, Wielewaalplein en Vinkenstraat; 

b. een nieuwe fietsroute tussen de Ulgersmaborg/ Lewenborg en de Oosterparkwijk/ 

Binnenstad; 

c. een nieuwe wijkuitvalsweg vanuit de oostelijke stadswijken binnen de ringweg naar de 

Oostelijke Ringweg met ten westen van het Van Starkenborghkanaal een snelheid van 30 

km/h en gepositioneerd op de Oosterhamrikkade noordzijde waarbij onderzocht wordt of 

wijkvreemd verkeer met aanvullende maatregelen verder beperkt kan worden; 

d. een nieuwe oeververbinding voor bussen, fietsers en auto’s in het verlengde van de 

Vinkenstraat en dit als vertrekpunt te nemen voor de BO MIRT verkenning samen met het 

Rijk; 

IV. de Korreweg tussen de Oosterhamriklaan en de Nieuwe Ebbingestraat in te richten als 

fietsstraat en de planuitwerking hiervoor te starten; 

V. het college te verzoeken de planuitwerking naar een voorlopig ontwerp voor een knip in de 

Eikenlaan op te starten en hierin de toekomst van de Iepenlaan, inclusief nut en noodzaak van 

een volledige aansluiting op de Noordelijke Ringweg mee te nemen waarbij de 

oplossingsrichtingen met een ongelijkvloerse fietsoversteek Wilgenpad/ Eikenlaan komen te 

vervallen. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


