
Motie 

Aanpak ten behoeve van toegankelijke stoepen en voetpaden



De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 27 januari 2021 besprekend het 
voorstel inzake het Meer Jaren Programma  Leefbaarheid.

Constaterende dat:

 het college voornemens is een leidraad te maken met betrekking tot de openbare ruimte.
 de mens daarbij centraal staat en maatgevend is voor de inrichting van de straten.
 tevens de inrichting van de stad en de dorpen zodanig wordt dat inwoners de meeste 

verplaatsingen lopend kunnen doen.
 binnen het straatprofiel maximale invulling wordt gegeven aan water-, biodiversiteits-, en 

klimaatadaptiedoelstellingen.

Overwegende dat:

 het vervaardigen van de leidraad past in het streven de openbare ruimte terug te winnen. 
 de raad besloten heeft dat bij elk beleidsvoornemen de toegankelijkheid wordt meegenomen.
 de voetpaden en stoepen voor iedereen in onze gemeente veilig en prettig gebruikt kunnen 

worden.
 lopen ook vaak de verbindende schakel is tussen de fiets of het openbaar vervoer en de 

eindbestemming.
 momenteel veel stoepen en voetpaden diverse obstakels en gebreken vertonen zoals losse 

tegels, plassen water, slecht geparkeerde fietsen en auto’s, paaltjes en andere 
onvolkomenheden.

 hier door veel inwoners een melding wordt gedaan bij onze Gemeente.
 door deze onvolkomenheden veel ouderen en mensen met een beperking moeite hebben 

normaal gebruik te kunnen maken van de stoepen en voetpaden.

Verzoekt het college:

- om met een aanpak ten behoeve van toegankelijke stoepen en voetpaden te komen in dorpen 
en wijken als onderdeel van de op te stellen leidraad openbare ruimte.

- de werkgroep toegankelijk Groningen te betrekken bij deze aanpak.
- met een tijdpad te komen waarin staat wanneer en waar hier uitvoering aan wordt gegeven.

en gaat over tot de orde van de dag.
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