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Geachte Burgemeester en wethouders gemeente Groningen, 

De leden en bestuur van Se Stadspark luiden de noodklok. Ons is ter are gekomen dat pnze 
parkeerplaats, waar zowel onze leden, bezoekers als bezoekers van de kinderboerderij gebruik van 
maken komt te vervallen. De parkeerplaats moet wijken voor een skatebaan 

In een oriënterend gesprek is ons door Elzra Schrijver medegedeeld dat de helft van de parkeerplaats 
zou verdwijnen. In een later stadium kregen wij de mededeling dat het om de complete 
parkeerplaats gaat die moed verdwijnen. Hier schrikken wij enorm van. In het plan "stbdspark" 
wordt gesproken over een autoluw Stadspark. Wij als Se Stadspark zijn er altijd vanuit kegaan dat 
onze leden en bezoekers altijd gebruik van de parkeerplaats konden blijven maken. Dit blijkt in het 
nieuwe plan niet meer te kunnen. Er wordt een nieuwe parkeerplaats gecreëerd, vermoedelijk bij de 
Gasunie. Dat is voor onze leden aan de andere kant van het park, hetgeen minimaal 10 minuten 
lopen is. Op deze manier is het niet meer mogelijk om leden en bezoekers op een nette manier te 
verwelkomen. En wat te denken van kinderen en minder invaliden, vooral in de winter bij donker 
weer en avonden? In één van uw stukken op gemeente,groningen.nl wordt gesproken over "ruimte 
te geven aan recreatie, SPORT en initiatieven van bewoners. Maar als Se Stadspark geEîn gebruik 
meer kan maken van een parkeerplaats dichtbij de kantine kunnen het SPORTEN wel vergeten. Dit zal 
een reden zijn van leden om misschien wel te stoppen bij Se Stadspark of erger, te stoppen met 
sporten. 

De parkeerplaats wordt met name in het weekend veel gebruikt door sporters en bezo
1
ekers van de 

kinderboerderij. U kunt komen kijken, maar op een reguliere zaterdag of zondag staat ä
J 
e 

parkeerplaats vol met bezoekers van Se Stadspark en de kinderboerderij. 

Let wel op, wij zijn niet tegen een Skatepark. Maar ons inziens is er in het Stadspark ruiJmte
voldoende om dit park te realiseren. Volgens ons creëren we dan een win-win situatie: en een 
Skatepark in het Stadspark, en Se Stadpark blijft goed bereikbaar voor iedereen. 
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We kunnen ons voorstellen dat de gemeente problemen heeft met forenzen welke ov rdag gebruik 

maken van deze parkeerplaats, maar laten we dan samen hier een plan voor maken zddat de leden, 

en bezoekers gewoon gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. 

Kortom, we willen u allen graag uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Dan kunne we ook onze 

mooie locatie laten zien. We zien uw uitnodiging dan ook graag tegemoet. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Namens de leden en bestuur Se Stadspark, 

Jeroen Dekker, voorzitter 
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Verzonden: zondag 13 februari 2022 19:19 
Aan: Amrut Sijbolts <amrut.sijbolts@raadgroningen.nl> 
Onderwerp: Parkeerplaats Stadspark  

Geachte heer Sijbolts, beste Amrut, 

Namens de leden en bestuur Sc Stadspark wil ik u middels deze mail onze zorgen uiten omtrent de 
parkeerplaats in het Stadspark. We hebben begrepen dat deze parkeerplaats komt te vervallen t.b.v. 
een Skatebaan. Uiteraard zijn we niet tegen een Skatebaan in het Stadspark maar wel op de locatie.  
De parkeerplaats wordt door veel leden, bezoekers Sc Stadspark en bezoekers van de kinderboerderij 
gebruikt. Dat kunt u met name zien op de zaterdagen en zondagen. Dan staat de parkeerplaats 
compleet vol. Nu hebben we begrepen dat er bij de Gasunie een nieuwe parkeerplaats gecreëerd 
wordt. Dat is voor leden en bezoekers zeker 10 minuten lopen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Met 
namen in de wintermaanden is het geen prettig idee om onze leden zover te moeten laten lopen.  
Kortom we zijn de parkeerplaats simpelweg nodig.  
We begrijpen dat de gemeente graag af wil van de forenzen welke overdag gebruik maken van de 
parkeerplaats. Hier moeten we ook een oplossing voor kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan een 
passysteem.  

We willen u dan ook vragen om met ons in overleg te gaan zodat we met alle partijen een goede 
oplossing kunnen vinden. Het Stadspark is groot genoeg. Er zijn meerdere prima locaties waar de 
nieuwe Skatebaan geplaatst kan worden. 

Graag willen we u uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. In de bijlage hebben we het een en 
ander uitgebreider uiteengezet. Dan kunt u ook zien waar we als club vandaan komen en waarom de 
parkeerplaats voor ons zo belangrijk is. Het sportpark moet simpelweg goed bereikbaar zijn. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Wij 
zijn bereid om in gesprek te gaan. 

Namens de leden en bestuur Sc Stadspark, 

Jeroen Dekker, voorzitter 
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