
     

Motie behoud het openbaar vervoer in Engelbert en Middelbert

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 28 september 2022 

Constaterende dat: 

- Het de bedoeling is om buslijn 5, die nu nog door Engelbert en Middelbert loopt, na het 
voltooien van de Meerstadlaan te verleggen;

- Als de buslijn verlegd wordt de bewoners van Engelbert en Middelbert verstoken zullen zijn 
van openbaar vervoer;

Overwegende dat: 

- De bewoners van Engelbert en Middelbert in het geweer zijn gekomen tegen de 
voorgenomen verlegging  van de busverbinding omdat ze inzien hoe nadelig het verdwijnen 
van openbaar vervoer zal zijn voor de leefbaarheid van hun dorpen;

- Een petitie voor het behoud van openbaar vervoer (in enigerlei vorm) in Engelbert en 
Middelbert al meer dan 500 keer ondertekend is;

- Er veel negatieve zienswijzen zijn ingediend op het plan om de buslijn te verleggen;
- De belangenvereniging  MEER-dorpen een alternatief heeft uitgewerkt;

Meer-dorpen wil kleinere OV-bussen regelmatig (bijvoorbeeld eens per uur) laten 
rijden vanaf P&R Meerstad over de Meerstadlaan, Vossenburglaan, Kooilaan, 
Hoofdweg, Woldjerspoorweg, Engelberterweg, Middelberterweg, Driebondsweg 
naar P-R Meerstad. Via de P&R kunnen de bewoners van De Zeilen en de dorpen 
Engelbert en Middelbert aansluiting krijgen op de bus richting binnenstad en ook de 
SuperHub Groenewei wordt zo bereikbaar voor iedereen uit de dorpen. 

Verzoekt het college:

- De variant van de belangenvereniging Meer-dorpen te onderzoeken op haalbaarheid;
- Eventuele aanpassingen van de bovenstaande variant met de bewoners van Engelbert en 

Middelbert te bespreken en uit te werken;
- Zich ervan te vergewissen dat de uiteindelijke oplossing breed gedragen wordt door de 

bewoners van de dorpen;

en gaat over tot de orde van de dag. 
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