Uitnodiging raad Proeftuin Grote Markt 14&15 okt
Groningen, 7 oktober 2020
Geacht raadslid,
De komende jaren gaan we aan de slag met de herinrichting van de Grote Markt. Om te
bepalen hoe de Grote Markt er precies uit komt te zien, organiseren we onder andere een
aantal proeftuindagen. De eerste proeftuin vond plaats van 12 t/m 15 augustus. We hebben
toen geëxperimenteerd met verschillende fietsroutes over het plein, de Oosterstraat en de
Gelkingestraat. Ook hebben we reacties opgehaald op de eerste ruwe plannen en ideeën
voor de herinrichting van de Grote Markt.
Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober geven we een vervolg aan deze proeftuindagen.
Gedurende deze tweede proeftuin staan beleving van het plein, verblijfskwaliteit en
participatie meer centraal. Zo komen er op de Grote Markt grote panelen te staan, waar
bezoekers meer informatie kunnen vinden over de eerste ideeën voor de toekomstige
situatie op het plein. Ook gaan we aan de noordwand van het plein, ter hoogte van de ABNAMRO, experimenteren met een opstelling voor bomen, zitten en spelen. Natuurlijk
besteden we bij deze activiteiten ruim aandacht aan de coronamaatregelen
U bent van harte welkom om op 14 of 15 oktober op elk gewenst tijdstip tussen 10.00 en
18.00 uur een kijkje te komen nemen op de Grote Markt. We geven u dan graag een
toelichting bij de panelen. Ook kunt u dan vragen stellen over de herinrichting van het plein.
Bent u deze dagen niet in de gelegenheid om langs te komen, dan kunt u de informatie vanaf
volgende week ook bekijken op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl.
Mocht u verder nog vragen hebben over de proeftuin of de herinrichting van de Grote
Markt, dan kunt u contact opnemen met Paul van den Bosch via
paul.van.den.bosch@groningen.nl of 06 51 99 91 18.
Met vriendelijke groet,
Paul van den Bosch

