Klankbordgroep Ring West
Datum: maandag 2 maart 2020
Tijdstip: 16.00 – 17.30 uur
Vergaderlocatie: Provinciehuis, Sint Jansstraat 4, zaal Hemert B107
VERSLAG
Aanwezig:
Projectorganisatie Ring West
•
•
•
•
•

Cor Staal, projectleider (gemeente)
Yvette Hilboesen, projectsecretaris (gemeente)
Johan Postma, projectleider (provincie)
Thijs Zondag, beleids-/projectmedewerker mobiliteit
Nol Molenaar, ontwerper

Reitdiep:
• Ronald Pas, Verkeerscommissie
De Held
• Adwim Kalfsterman, wijkraad De Held
• Rudi Post, fietsersbond
Vinkhuizen
• Sibren van Vliet, wijkoverleg Vinkhuizen
Paddepoel
• Berrie Kuilman, Wijkraad Paddepoel
• Reinder Gooijaarts, Wijkraad Paddepoel
Kostverloren
• Hein Pronk, Wijkorganisatie Kostverloren/Schildersbuurt
• Henk Tiggelaar, Wijkorganisatie Kostverloren/Schildersbuurt
Hoogkerk
• Allart Kelholt VZ. verkeerscommissie VWH
• Rutger Noordam bestuurslid VWH
Afwezig (met kennisgeving)
• Klaas Leekstra, Wijkraad Paddepoel/bewoner Voermanhaven 40
•

Derk den Boer, Wijkraad Paddepoel

1. Welkom
Johan Postma opent de vergadering. Een afmelding is ontvangen van Derk de Boer en Klaas
Leekstra. Henk Tiggelaar is vandaag voor het laatst bij de klankbordgroepvergadering. Er komt
geen vervanger. Verder is Sibren van Vliet voor het laatst. Er komt een opvolger. Zijn/haar naam
is nog niet bekend.

Johan introduceert Thijs Zondag van de provincie Groningen. Thijs gaat Johan ondersteunen bij
het project Ring West.
2. Verslag klankbordgroepvergadering Ring West van 3 februari 2020
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag: Johan Postma zou intern informeren naar het beschikbaar stellen van het
rapport onderzoek verbinding N355-A7. Het rapport komt beschikbaar als de Statenleden ook zijn
geïnformeerd. Dat staat gepland voor eind maart 2020. De klankbordgroepleden hebben een mail
ontvangen wanneer zij eerder meer willen weten, dan kan contact opgenomen worden met de
contactpersoon van de provincie Groningen. Allart Kelholt geeft aan dat de VWH de
contactpersoon gaat uitnodigen voor toelichting bij de VWH. Hij verwijst ook naar het onderzoek
Westflankstudie.
3. Afronden brainstorm tussentijdse maatregelen
De klankbordgroepleden gaan aan de slag met de volgende vragen
- Welke knelpunten vragen snel actie?
- Welke maatregel is daarvoor nodig?
- Vraag vervolgens feedback aan twee klankbordgroepleden
De antwoorden op de vragen worden gezamenlijk doorgesproken. De projectorganisatie Ring
West komt de volgende klankbordgroepvergadering terug op de punten.
4. Ideeën Nol Molenaar sociale veiligheid tunnels
Nol Molenaar geeft een toelichting. De ideeën zijn kort samengevat:
- Tunnel entrees als pleinen, die uitnodigen tot verblijven door wandelrondjes, zicht op het
water, etc.
- verlichten van de tunnelwanden
- snoeien van struiken/bossages in de omgeving van de tunnels
- fietspad West End in rechte lijn doortrekken via de sportvelden.
De presentatie + afbeeldingen komen tzt beschikbaar. Dit zijn eerste ideeën en vragen nog
afstemming intern bij de gemeente en de provincie.
5. Verkeersvisie Vinkhuizen 2020-2035
De Verkeersvisie Vinkhuizen is ivm met de tijd niet besproken. De projectgroep Ring West neemt
contact op met Sibren van Vliet over de punten uit de verkeersvisie die betrekking hebben op de
Ring West. Allart Kelholt geeft aan dat de VWH ook een visie gaat aanbieden voor het onderzoek
Mobiliteitsvisie van de gemeente. De verkeersvisie Vinkhuizen kan samen met anderen hier
onderdeel van uitmaken.
6. Vervolg
De voordracht gaat eind maart naar de Provinciale Staten en ter informatie naar de gemeenteraad.
De behandeling in Provinciale Staten is in mei. Daarna start de verkenning (3 sporen):
1. Versneld uitwerken tussentijdse maatregelen
2. Verkenning eindbeeld
3. Op zoek naar externe financiering
De volgende klankbordgroepvergadering is op 8 juni 2020.
Informatie project zie https://gemeente.groningen.nl/aanpak-ring-west

