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Geachte heer/mevrouw,
Op 19 november 2019 is een inloopbijeenkomst geweest in Der Aa theater over de
voorlopige ontwerpen (VO) van de Turftorenstraat, de Akerkstraat en de (bocht) Grote
Kromme Elleboog. Van enkele bewoners/ondernemers hebben wij toen een
schriftelijke reactie ontvangen.
Graag informeren wij u over de definitieve ontwerpen (DO). Bij het opstellen van het
DO is zo goed mogelijk invulling gegeven aan de reacties die u heeft meegegeven op
het VO.
DO
In het DO zijn de schetsen van de Turftorenstraat + het pleintje en de Akerkstraat + het
pleintje verder uitgewerkt. Voor het brede gedeelte van de Turftorenstraat staan nog
twee opties open de varianten met/zonder riepe. Veel aanwezigen hebben hun
voorkeur uitgesproken voor de variant met riepe. In afwachting van de uitkomsten van
de gesprekken over het parkeren hopen we in het najaar van 2020 definitief te kiezen.
Wij hebben het DO voorstel op de gebruikelijke plek op de site van de toekomstvisiea-kwartier geplaatst, via onderstaande link komt u bij de stukken.
https://gemeente.groningen.nl/toekomstvisie-a-kwartier
De stukken kunt u vinden onder het kopje ‘meer informatie’, hier vindt u ook het
contactformulier.
Bij het DO voorstel is zo goed mogelijk aangegeven wat de afwegingen zijn geweest
en wat met uw input is gedaan.

Volgvel

1

Grote Kromme Elleboog (Gele gedeelte)
In overleg met u is in het voorlopig ontwerp in november al dit deel van de Kromme
Elleboog meegenomen in de uitwerking. Omdat het geel bestrate gedeelte formeel niet
tot het A Kwartier+ programma hoort, moet hierover nog door de gemeenteraad
besloten worden. Ander aspect is dat uit de ramingen die zijn gemaakt blijkt dat het
financieel niet haalbaar is om dit gedeelte uit te voeren in de rode variant met keien,
aansluitend bij de rest van het ontwerp van de Grote Kromme Elleboog. Eind dit
jaar/begin 2021 is het moment van aanbesteden van de werkzaamheden gepland. Op
dat moment hebben we een beter zicht op de uiteindelijke kosten. Het is mogelijk om
de beslissing over het gele gedeelte van de Grote Kromme Elleboog op dat moment
pas te nemen.
Mocht u opmerkingen hebben over het definitief ontwerp dan kunt u dit tot 17
augustus nog aan ons doorgeven via het contactformulier. Als u liever sowieso de
bestaande gele inrichting behoudt mag u dit nog aangeven.
Wanneer u na bovenstaande uitleg toch nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan
gerust contact op. U kunt mij bereiken via bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
namens projectgroep A-kwartier

André Feitsma,
Projectleider A-kwartier

