
Motie: Zinvol participeren!

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 7 
oktober 2020, besprekende het raadsvoorstel ‘Kredietaanvraag 
maatregelen verkeersveiligheid Van Lenneplaan’,

Constaterende dat;

 Door de komst van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie De 
Wiardt verkeersmaatregelen gewenst zijn die bijdragen aan de 
verkeersveiligheid aan de Van Lenneplaan;

  Het college de raad voorstelt kennis te nemen van de voorgestelde 
maatregelen verkeersveiligheid voor de Van Lenneplaan;

 De totale kosten vast worden vastgesteld op € 115.000,-- waarvan 
een aanvullend krediet van € 40.000,-- beschikbaar wordt gesteld 
bovenop de € 4,5 mln door de Raad vastgestelde krediet 
Uitvoeringsprogramma's wijkvernieuwing waarvan € 75.000,--ter 
beschikking gesteld wordt voor de Van Lenneplaan;

 De afgelopen periode in samenspraak met omwonenden en 
toekomstige gebruikers van De Wiardt een ontwerp is gemaakt, die 
voorziet in diverse verkeersveiligheidsmaatregelen;

 De Wijert tevens één van de vier wijkvernieuwingswijken in de stad 
Groningen is;

 In De Wijert hebben bewoners, ondernemers, scholen, 
woningcorporaties, gemeente en andere organisaties met elkaar 
afgesproken om samen te werken aan een vitale en leefbare wijk;

 Die samenwerking ervoor moet zorgen dat iedereen tot zijn recht 
komt en op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de 
samenleving;

 Omwonenden en ondernemers tijdens de twee gehouden 
buurtbijeenkomsten verschillende wensen hebben geuit;

 Er geen participatieverslagen zijn van de twee georganiseerde 
buurtbijeenkomsten;

Overwegende dat:

 Het coalitieakkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’ stelt dat 
het college handelt met het besef dat de gemeente wordt gemaakt 
door de mensen die er wonen en werken. 



 De doelen van het coalitieakkoord behaald worden door als 
gemeente niet alleen te werken, maar met bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen samen te werken;

  Het college stelt dat het een duidelijk visie uit draagt als inbreng 
voor succesvolle maatschappelijke coalities, die helpen onze 
opgaven uit te voeren. Met oog en oor voor de relatie en belangen 
van bewoners, ondernemers en instellingen. 

 Er na de twee buurtbijeenkomsten geen terugkoppeling is geweest 
aan bewoners en ondernemers;

 De wensen van de bewoners en ondernemers ook gaat over de 
algehele inrichting van de straat zoals; groen, verkeersveiligheid, 
openbare ruimte, het aanbrengen van groene verkeersremmende 
maatregelen zoals bloembakken, en veilige verlichting;

 Die wensen verder gaan dan alleen het aantal parkeerplaatsen dat 
verdwijnt, het invoeren van eenrichtingsverkeer, en het aanbrengen 
van verkeersremmende maatregelen zoals dit is verwoord in het nu 
voorliggende raadsvoorstel;

 Er werk met werk kan worden gemaakt;
 De gemeenteraad van Groningen door het ontbreken van de 

participatieverslagen onvoldoende in staat wordt gesteld en juiste 
afweging te maken van de verschillende belangen;

Spreekt uit:

 Alsnog tegemoet te willen komen aan de afspraken met De Wijert 
om samen met bewoners, ondernemers, scholen, 
woningcorporaties, gemeente en andere organisaties met elkaar  
samen te werken aan een vitale en leefbare wijk;

 Er voor te willen zorgen dat iedereen tot zijn recht komt en op een 
gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de samenleving;

 Op die manier bij te willen dragen aan een ‘Gezond, Groen en 
Gelukkig Groningen;

Verzoekt het college:

 Opnieuw in gesprek te gaan met bewoners en ondernemers en te 
kijken waar en op welke manier tegemoet kan worden gekomen aan 
de overige wensen over de algehele inrichting van de straat zoals; 
groen, verkeersveiligheid, openbare ruimte, het aanbrengen van 
groene verkeersremmende maatregelen zoals bloembakken, en 
veilige verlichting;

 De uitkomsten van deze gesprekken voor 31 december 2020 aan de 
raad terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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