
REACTIES BEWONERS/ONDERNEMERS OP DE ONTWERPEN OOSTERSINGEL 
(reactiedocument inloopmarkt 28-5-2014)

PARKEREN Reactie gemeente
Niet auto’s parkeren voor huis De toekomstige situatie is vergelijkbaar met de huidige. Alleen 

voor Oostersingel 52-65 zal nu ook voor de woningen 
geparkeerd kunnen worden. Het parkeren tussen 
Oostersingeldwarsstraat en Damsterdiep verhuist naar de 
andere kant van de straat in verband met de daar beschikbare 
ruimte. Zo kunnen de tijdelijke parkeerplaatsen een 
definitieve plek krijgen.

Handhaven aantal parkeerplaatsen (4x) Het totaal aantal parkeerplaatsen op de Oostersingel zal in 
vergelijking met de huidige situatie toenemen (+6). Die 
toename is vooral het gevolg van de 11 extra parkeerplaatsen 
die te realiseren zijn tussen WA Scholtenstraat en Kruitlaan. 
Tussen Sint Jansstraat en Tuinstraat zullen 7 parkeerplaatsen 
verdwijnen. Ten zuiden van de Tuinstraat kunnen 2 extra 
parkeerplaatsen aangelegd worden.

Betaald parkeren uitbreiden tot 24 uur Dit voorstel nemen we niet over. 
Regimes voor betaald en vergunningenparkeren gelden per 
wijk. Tijdvensters worden in de regel niet per straat of straten 
afzonderlijk ingevoerd. (N.b. de uitzonderingen die al gelden in 
Binnenstad Oost zijn ingevoerd voor verschillende 
doelgroepen, niet voor verschillende tijden).
De Oostersingel hoort bij de wijk Binnenstad Oost, waar een 
betaald- en vergunningenparkeerregime geldt tot 22.00 uur. 
Dit project geeft geen aanleiding tot wijzigen van het 
wijkregime. (N.b. Zelfs in de binnenstad is het alleen op do. 
t/m za. tot 24.00 uur)

Oplossing voor bezoekers parkeren (2x) De Oostersingel en de wijk Binnenstad Oost zijn gelegen nabij 
het stadscentrum. Dit biedt veel voordelen (stedelijke 
voorzieningen en vermaak binnen handbereik), maar gaat ook 
gepaard met een hoge parkeerdruk. 
De wijk Binnenstad Oost is ontstaan in een tijd dat er minder 
auto’s waren. Destijds is de wijk opgezet met een grotendeels 
compact stratenpatroon, waar parkeren naast allerlei andere 
gebruiksfuncties (groen, doorgaand verkeer, afval, 
verblijfsruimte, speelruimte) een plek moet krijgen. Het is 
daardoor niet altijd wenselijk of mogelijk om parkeren meer 
ruimte te geven op straat. 
Er zijn goede alternatieven in de directe omgeving, zoals de 
parkeergarages van Boterdiep, Damsterdiep en UMCG. Ook 
heeft Groningen een uitgebreid netwerk van P+R-terreinen die 
worden bediend door hoogwaardige openbaarvervoerlijnen; 
ook naar het UMCG. 

Auto’s parkeren op het trottoir Alle parkeerplaatsen zullen op trottoirniveau worden 
aangelegd.

Creëren extra parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders / linkerkant Zielstraweg 
hiervoor vrijhouden, rechterkant voor de 
andere wijk en flatbewoners

In het plan worden al extra parkeerplaatsen gecreëerd. Het 
creëren van extra parkeerplaatsen op een andere locatie 
wordt niet in dit plan meegenomen.
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Oostersingel alleen voor vergunninghouders In de wijk Binnenstad Oost is in een aantal straten een 
verbijzonderde parkeersituatie aangebracht. Zo mogen in een 
beperkt aantal straten alleen vergunninghouders parkeren. 
Langs de randen van de wijk op de doorgaande routes (zoals 
de Oostersingel), kiezen we hier bewust niet voor. Hier bieden 
we juist ook ruimte voor andere gebruikers van de wijk 
(bezoekers, bedrijven) en niet alleen bewoners. Dit doen we 
vooral om wijkvreemd verkeer (wat bezoek deels is) aan de 
randen van de wijk op te vangen. 

Parkeren alleen aan de UMCG-zijde tussen 
WA-Scholtenstraat en Walstraat

Wordt in voorzien.

Bewoners St. Jansstraat en Agricolastraat 
betrekken bij de aanpassingen Oostersingel. 
Zij ondervinden hinder wanneer er 
parkeerplaatsen verdwijnen aan de 
Oostersingel.

Ook hier is een uitnodigingsbrief bezorgd voor de 
inloopbijeenkomst van 29 oktober 2014.

Stoep verleggen tussen St. Jansstraat en 
Hanzeplein t.b.v. parkeren

Tussen de Sint Jansstraat en het Hanzeplein is de ruimte 
beperkt. Uitgangspunt is een zo veilig mogelijke situatie voor 
de fietsers. De daarbij behorende wegbreedte en de minimale 
breedte van de trottoirs bieden alleen de mogelijkheid om aan 
de westzijde te parkeren.

1 of 2 extra parkeerplaatsen voor 
gehandicapten omgeving restaurants De 
Buurvrouw of Voila

Er worden voor specifieke bedrijven, zoals een restaurant, 
geen apart parkeerplaatsen voor gehandicapten aangelegd.

Regime: alleen parkeren voor 
vergunninghouders / betaald parkeren / 
garage UMCG / Boterdiep

Zie voor de beantwoording van deze vraag ook de 
beantwoording van de vragen over 24 uur parkeren en 
bezoekersparkeren.
Bezoekersparkeren en ruimte voor vergunninghouders, gaat 
binnen de huidige regelgeving niet samen. Er is sprake van 
tegenstrijdige belangen.
Op de website van de gemeente valt te lezen: 
http://gemeente.groningen.nl/parkeren/parkeervergunning-
aanvragen: 
“Met de bezoekerspas kan geparkeerd worden op alle 
beschikbare parkeerplaatsen in het gebied. De enige 
uitzondering hierop zijn de parkeerplaatsen bedoeld voor 
vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen zijn op straat met 
een bord en in de kaart met rood aangegeven”

In algemene zin is het goed om te constateren dat er per saldo 
door de herinrichting van de Oostersingel meer 
parkeerplaatsen komen dan dat er al waren. 

Laden en lossen moet mogelijk blijven De laad- en lossituatie verandert niet ten opzichte van de 
huidige situatie.

Groenstrookje bij Oostersingel 72a 
veranderen in parkeerplaatsje

In dat deel van de Oostersingel is al weinig groen. We hechten 
aan het handhaven van het weinige groen dat er is.
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Bussen Reactie gemeente
Verminderen aantal bushaltes (2x) Van de 4 bushaltes zullen er 2 verdwijnen. 

Alleen de haltes nabij het poortgebouw van 
het UMCG zullen worden gehandhaafd.

Niet meer bussen / bussen via Grote Markt De toekomstige routes voor de bus en de 
toename van het aantal bussen zijn niet alleen 
uitgangspunt voor dit plan, het zijn ook de 
aanleidingen om de Oostersingel her in te 
richten.

Niet meer bussen (4x)
Bussen over de Petrus Campersingel (2x)

Bomen Reactie gemeente
Met bomen (3x) Alleen ter hoogte van de aansluitingen van het 

Hanzeplein en de Tuinstraat zullen mogelijk 
extra bomen komen. Dit is afhankelijk van de 
ruimte die de aanwezige kabels en leidingen 
bieden voor het planten van bomen. 

Niet meer bomen i.v.m. schaduw Zie de beantwoording van de vorige vraag en 
de beantwoording van de vraag hierna.

Handhaven bestaande bomen Tussen WA Scholtenstraat en Walstraat 
kunnen de bomen aan de UMCG-zijde niet 
gehandhaafd blijven. Deze bomen moeten 
worden gekapt om de bomen aan de 
huizenzijde te kunnen handhaven, in 
combinatie met de benodigde ruimte voor de 
weg met fietsstroken. Vaststelling Ontwerp 
door B&W in december.  Met het ontwerp 
moet de  bomeneffectanalyse  door het 
college worden vastgesteld. De gemeenteraad 
moet daarmee instemmen. De te kappen 
houtopstanden zijn niet vergunningplichtig;

Fietsen Reactie gemeente
Aparte fietsstroken (2x) Tussen WA Scholtenstraat e Vaststelling 

Ontwerp door B&W in december.  Met het 
ontwerp moet de  bomeneffectanalyse het 
college worden vastgesteld. De gemeenteraad 
moet daarmee instemmen. De te kappen 
houtopstanden zijn niet vergunningplichtig;n 
Kruitlaan zullen fietsstroken worden 
aangelegd. Ten zuiden van de Kruitlaan 
ontbreekt daarvoor de ruimte. Op het 
middelste deel van de Oostersingel zal door 
een andere verharding in combinatie met het 
weghalen van het parkeren een zo veilig 
mogelijke situatie voor de fiets worden 
gecreëerd. Op het zuidelijke deel wordt 
minder gefietst en is het aantal auto’s en 
bussen minder. Fietsstroken zijn hier niet 
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nodig. 
Geen fietsstroken / schijnveiligheid Al hoewel fietsstroken niet de meest optimale 

oplossing zijn voor de veiligheid van de fietser 
is toch voor deze oplossing gekozen. Lange 
bussen zullen fietsers inhalen. Een eigen plek 
voor de fietser is erg belangrijk. Als 
vrijliggende fietspaden niet mogelijk zijn,  dan 
zijn fietsstroken als ‘second best’ meer dan 
acceptabel. Bovendien zijn de fietsstroken 
breder dan voorheen. 1,75 meter in plaats van 
1,50 meter.

Minder fietsoversteken richting UMCG langs Oostersingel / 
bevordert de verkeersveiligheid

Het aantal toegangen van het UMCG-terrein 
voor fietsers is beperkt. Minder toegangen 
betekent een verminderde bereikbaarheid van 
het UMCG. 

Tussen Damsterdiep en Oostersingeldwarsstraat overlast 
fietsen studenten / oplossing zoeken voor probleem

Aan de gevelzijde zijn veel geparkeerde 
fietsen. De ruimte op het trottoir is beperkt. 
Een oplossing voor het fietsparkeren, kan 
mogelijk gevonden worden in het opofferen 
van autoparkeerplaatsen. Gezien de 
tegenstrijdige belangen die het met zich 
brengt, kiezen we er voor dit dilemma niet op 
te lossen.

Steenstilbrug voor fietsers veiliger maken Maakt geen onderdeel uit van dit plan. 

Diversen Reactie gemeente
Alleen bussen, ambulance, bewoners in de straat laten 
rijden

Niet reëel. De Oostersingel vervult een 
ontsluitingsfunctie voor Binnenstad-Oost en deels 
voor het UMCG (niet bewoners). Bovendien is het 
lastig te controleren. De politie zal niet of 
nauwelijks controleren.

Stoep langs het NH hotel moet voldoende breed blijven Wordt rekening mee gehouden.
Oostersingel 64 trillingen van bussen / rekening houden 
met fundering van de weg!

Zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden 
worden.

Trottoir breder Het is niet mogelijk de trottoirs breder te maken. 
Alle trottoirs zijn breed genoeg. Een aantal 
trottoirs is zelfs breder dan de vereiste 
afmetingen.

Herinrichting Oostersingel pas nadat Bloemsingel klaar is Niet mogelijk in verband met de planning van het 
busstation UMCG-Noord (Bloemsingel). De 
planning is wel om beide projecten kort na elkaar 
uit te voeren. 
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Extra wensen Reactie gemeente
plantenbakken Zal naar gekeken worden bij de uitwerking.
drempels in de Oostersingel  - gaat verkeer langzamer De Oostersingel is een ontsluitingsweg met een 

maximumsnelheid van 50 km/per uur. Hierin 
passen in principe geen drempels. Zeker niet in 
een busroute. De herinrichting heeft immers ook 
als doel om de doorstroming van het openbaar 
vervoer te verbeteren.

iets doen aan het braakliggende terrein Oostersingel (3x) Er zijn inmiddels activiteiten zichtbaar. Het  
ontwikkelingstempo van dit gebied heeft de 
gemeente niet in de hand.
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