Verslag klankbordgroep Ring West van 17 november 2017
Aanwezig:
• Cor Staal, projectleider (gemeente)
• Jeroen Veltman, projectleider (provincie)
• Yvette Hilboesen, assistent projectleider (gemeente)
• Lotje Paauwe, projectleider openbare ruimte Reitdiepzone (gemeente)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ronald Pas, Verkeerscommissie Reitdiep
Arnold Dik , Verkeerscommissie Reitdiep

Sibren van Vliet, bewoner Vinkhuizen
Klaas Leekstra, bewoner Voermanhaven
Hein Pronk, wijkorganisatie Schildersbuurt
Henk Tiggelaar, bewoner Schildersbuurt
Allart Kelholt, vz. verkeerscommissie (VWH)
Rudi Post, Fietsersbond Groningen en tevens bewoner De Held

Afwezig:
• Evert Dagelet, opbouwwerker Wij Groningen
• Derk den Boer, Wijkraad Paddepoel
• Titia Struiving, Mooi Wel Paddepoel
• Peter Wijnsma, stadsdeelcoördinator west (gemeente)

1. Kennismaking Klankbordgroep Ring West
Een ieder stelt zich voor. De meeste aanwezigen zijn vertegenwoordigers van een
(wijk)organisatie. Bijna alle wijken rondom de Ring West zijn vertegenwoordigd. Rudi
Post zit namens de Fietsersbond Groningen in de klankbordgroep. Hij woont ook in de
Held. Hij neemt contact op met de bewonersorganisatie van De Held om de
vertegenwoordiging af te stemmen. Sibren van Vliet is een bewoner van Vinkhuizen. Hij
is benaderd of hij ook namens de wijkorganisatie Vinkhuizen plaatsneemt. Hij wil hier
eerst over nadenken.
De vertegenwoordigers zitten op persoonlijke titel in de klankbordgroep. De ervaring
heeft geleerd dat niet iedereen in een wijk zich vertegenwoordigd voelt.
2. Inleiding door Cor Staal, projectleider Ring West
Aan de hand van een presentatie neemt Cor Staal de aanwezigen mee door het project
Ring West. De onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan en het verdere proces project Ring
West worden toegelicht. De presentatie komt nadat de raad en staten zijn geïnformeerd
eind december 2017 beschikbaar op de webpagina van de gemeente Groningen. De
webpagina (link) wordt door Yvette Hilboesen bekendgemaakt via de mail.

3. Doel van het overleg (rol/invulling overleg)
De meeste vertegenwoordigers willen graag integraal meedenken/betrokken zijn bij
project Ring West. De verkeerscommissie Reitdiep wil met name wanneer op de
verkeersknoop Reitdiep wordt ingezoemd betrokken zijn en dan in aanwezigheid van
verkeerskundigen.
De naam klankbordgroep is niet een juiste benaming. Cor Staal stelt voor de volgende
keer met een betere suggestie te komen.
4. Inventarisatie bespreekpunten volgende keer
- presentatie Bureau Maxwan
- filmpje verkeersstromen
- planning
5. Vervolgafspraken
De volgende bijeenkomst is op 8 december, 10.00-11.30 uur bij de Provincie Groningen, Sint
Jansstraat 4, Korenbeurszaal.

