
Procedures aanpak Oostersingel

Participatietraject
Het participatietraject voor de aanpak Oostersingel is gestart met de aankondiging van de 
herinrichting van  de Oostersingel. De  plannen zijn  gepresenteerd op een eerste inloopbijeenkomst 
op 28 mei 2014. Belanghebbenden en bewoners hebben toen hun op- en aanmerkingen (zienswijzen) 
bekend kunnen maken in een reactieformulier.

Deze reacties zijn door de gemeente verwerkt  in het ontwerp voor zover dat mogelijk was.
De reacties zijn terug te vinden in het reactiedocument dat ter inzage ligt.

Op 29 oktober presenteren we het aangepaste ontwerp. U wordt  in de gelegenheid gesteld om 
kennis te nemen van het aangepaste ontwerp en kunt eventuele op of aanmerkingen melden op de 
formulieren die voor u klaar liggen. U kunt ook als u dat wenst aangeven of u het eens of oneens bent 
met het gepresenteerde ontwerp. Wij zullen aan de hand van de eventuele  op- en aanmerkingen het 
ontwerp nog kritisch bespreken alvorens het aan het college aan te bieden ter vaststelling.

Vervolg na inloop bijeenkomst 29 okt.14
 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;

 Informeren raad in december;

 Januari 2015:  Na informeren raad opstarten procedures verkeersbesluiten; 

 Januari 2015: start procedure besteks- en aanbestedingsgereedmaken Ontwerp; Daarna 
gunning van werk;

 aug/sept. 2015 start uitvoering;

 juni/juli 2015: informeren omgeving over uitvoering. 

Voor de formele procedures geldt de mogelijkheid van bezwaar, omdat ze afkomstig zijn 
burgemeester en wethouders. Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor 
u heeft. De schade hoeft niet financieel te zijn. Ook niet materiële schade kan voor u aanleiding zijn 
om bezwaar te maken. 

De aanvragen en besluiten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en ze worden tevens in 
de Groninger Gezinsbode gepubliceerd onder Stadsberichten.  (Website van de gemeente: Gemeente 
Groningen stadsberichten.nl)

Als alles volgens planning verloopt dan hopen wij dat we in de tweede helft van 2015 kunnen starten 
met de uitvoeringswerkzaamheden. 

Als de uitvoeringswerkzaamheden  in uw omgeving starten, dan krijgt u van de aannemer via de 
gemeente bericht. Als u verhuisplannen hebt of als er dringende zaken of omstandigheden zijn 
waardoor u bereikbaar moet blijven, dan kunt u dat bespreken met de uitvoerder.


