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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen welkom.

2.

Vaststelling agenda
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen op de agenda.

3.

Verkeersplannen rond Binnenstad-Oost
Spreker: Han Vriens, Dienst ROEZ Gemeente Groningen
De heer Vriens vertelt over de plannen in en rond Binnenstad-Oost. Hij verwijst naar de
beleidsnotitie ‘Binnenstad-Nu’ en het structuur- en visieplan ‘Bodenterrein’. Over
‘Binnenstad-Nu’ organiseert de gemeente voor de zomer een voorlichtingsbijeenkomst.
Binnenstad-Oost heeft en krijgt te maken met diverse ontwikkelingen: de tram,
ontwikkeling Grote Markt, uitbreidingsplannen UMCG, Damsterdiepgarage en
opwaardering Diepenring. De A. Deusinglaan wordt binnen afzienbare tijd afgesloten,
maar dat gebeurt pas als de nieuwe weg die aansluit op de Kapteynbrug, klaar is.
Het behoort tot de mogelijkheden dat in de toekomst het Damsterdiep tot aan de
sluizen afgesloten wordt in verband met de aanleg van de Berlagebrug. Deze plannen
zijn echter niet uitgewerkt; de heer Vriens stelt daarom voor dit onderwerp later te
bespreken.
De aanwezigen krijgen vervolgens de gelegenheid om actuele zaken, knelpunten en
mogelijke oplossingen naar voren te brengen. Enkele reacties:
Een bewoner meldt dat hij met Stadsschouwburg en Praediniusgymnasium in overleg
is met de gemeente over een verkeers-/ruimtelijke ordeningsplan voor het gebied
Oostersingel/Kruitlaan/Kruitgracht. De gesprekken, waar BoBo bij betrokken is,
verlopen constructief.
-

In de wijk is er veel sluipverkeer omdat uitvalswegen afgesloten zijn. Vooral in de
Walstraat en Tuinstraat is de verkeersstroom sterk toegenomen. (De gemeente
erkent dit probleem en heeft ook actie ondernomen maar een pasklare oplossing is er
niet.)

-

De verkeerssituatie op de W.A. Scholtenstraat, Oostersingel en het kruispunt is
gevaarlijk voor met name fietsers en voetgangers. Dit komt omdat door deze straten
aanzienlijk meer bus- en werkverkeer rijdt sinds het Damsterdiep afgesloten is.
Voorgesteld wordt (tijdelijke) voorzieningen te treffen voor fietsers en voetgangers.

-

De voetgangerslichten op de kruising A. Deusinglaan/Bloemsingel staan lang op rood.
De wachttijd wordt vaak ontregeld door busverkeer.
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-

Op het Hanzeplein is regelmatig sprake van foutparkeerders veroorzaakt door
bezoekers aan de apotheek. Geopperd wordt om op het Hanzeplein pijlen op de weg
aan te brengen zodat duidelijk is dat deze weg tweerichtingsverkeer is.

-

In de Lijnbaanstraat is er sprake van zeer gevaarlijke verkeerssituaties omdat er veel
sluipverkeer (hard) doorheen rijdt. Dit sluipverkeer neemt steeds meer toe. Een
bewoner stelt voor verkeersdrempels in deze straat aan te brengen.

-

Op de hoek Oostersingel/Nieuweweg is het trottoir langdurig gestremd omdat het
nieuwbouwproject stilligt. De heer Vriens adviseert BoBo de gemeente te vragen dit
terrein op een andere (mooiere) manier af te sluiten en het hek te laten verplaatsen.
Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter meldt dat BoBo in de afgelopen periode deelgenomen heeft aan diverse
overleggen. Enkele onderwerpen: Damsterdiep, tuin achter Werkmancollege,
voetbalkooi achter Borgmanschool, Hommestuin, Schouwburg, herinrichting
Diepenring, regiotram, methadonpost. Daarnaast is BoBo uitgenodigd voor een
informeel overleg met het UMCG.

4.

5.

-

Notulen van 29 oktober 2008
Tekstueel/inhoudelijk: Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van: De recent verstuurde brief van de gemeente over parkeerbeleid
was niet duidelijk omdat expliciete afspraken over parkeren in Binnenstad-Oost
ontbrak. BoBo zal de gemeente vragen deze informatie alsnog te verzorgen.

6.

Installatie nieuwe kascommissie (Florine Bax en Ingrid Baarveld)
De aanwezigen gaan akkoord met de installatie van de nieuwe kascommissie.

7.

Voorstel nieuw bestuurslid
De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van Annelies de Wijk als bestuurslid.

8.

Regiotram
Over de regiotram zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Wel circuleren er op dit
moment meerdere scenario’s en tekeningen over de route van de tram. De BoBowerkgroep Verkeer zal vóór elke werkgroepvergadering met de gemeente informeren
welke versie er besproken wordt.

9.

10.

Buurtgarages
De gemeente brengt binnenkort een parkeernota uit. Zodra hierover meer bekend is,
nodigt BoBo de heer Rutgers van ROEZ uit om hierover een toelichting te geven.
Rondvraag
De bewonersvereniging Damsterdok maakt zich zorgen over de toename van coffeeen growshops in de buurt. Er wordt regelmatig op straat gedeald en dt geeft
bewoners een onveilig gevoel. Afgesproken wordt dat elk incident gemeld wordt bij
Meldpunt Overlast. BoBo bespreekt dit onderwerp tijdens de overleggen met de
gemeente.
De bomen aan de Damsterkade zijn sinds enkele jaren niet gesnoeid. Dit punt wordt
gemeld in het overleg Klankbordgroep Damsterdiep.

-
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-

-

-

11.

Buurtbewoners wordt geadviseerd fietswrakken door de geven aan de
buurtcongiërges. Zij mogen in opdracht van de gemeente zogenaamde ‘fietswrakstickers’ plakken.
De glasbakken in de wijk zijn in het weekend overvol omdat ze ook door cafés
gebruikt worden. BoBo adviseert de bewoners altijd de Milieudienst te bellen zodra er
problemen zijn met zwerfvuil rond bijvoorbeeld papier- en glasbakken.
Op het Bleekveld staan berken die niet gesnoeid zouden mogen worden. BoBo
ontvangt een bewonersbrief over dit onderwrp.
De eerstvolgende buurtschouw vindt plaats in het najaar. Bewoners kunnen
problemen doorgeven aan het BoBo-bestuur. (De datum wordt gepubliceerd op de
website.)
Sluiting

Verslag ALV Bewonersorganisatie Binnenstad-Oost (BoBo)

pagina 3 van 3

