Klankbordgroep Ring West
Datum: maandag 15 april 2019
Tijdstip: 16.00 – 18.00 uur
Vergaderlocatie: Provinciehuis, Sint Jansstraat 4, F-vleugel, Korenbeurszaal
VERSLAG

1. Opening en mededelingen
Cor Staal opent de vergadering. Jeroen Veltman deelt mee dat hij een andere baan heeft bij de
provincie Groningen. Er komt een nieuwe projectleider. Het is nog niet bekend wie.
2. Doel van dit overleg
De klankbordgroep bijpraten over het project en het vervolg.
3. Huidige stand van zaken

De voorverkenning Ring West is grotendeels gedaan. De vraag is met welke uitgangspunten
gaat projectorganisatie Ring West de volgende fase in (planstudiefase). Voor alle scenario’s is niet
voldoende geld. Op dit moment worden vanwege de verkiezingen geen besluiten genomen.

Er volgen nog collegeonderhandelingen. Ondertussen gaan de ontwikkelingen in het
gebied in rap tempo door zoals de Reitdiepzone en de woningbouwplannen voor het
Suikerfabriekterrein. Dit betekent iets voor de planning en fasering van project Ring West.
4. Vervolgaanpak
De klankbordgroep wordt geïnformeerd over een aantal onderwerpen/ontwikkelingen:
• Provinciaal onderzoek verbinding N355-A7: er wordt een Quick Scan gehouden naar de extra
verbinding. De vraag is wat de regionale effecten van de verbinding en het onderliggend
netwerk zijn. Heeft deze verbinding meerwaarde voor de Ring West. De verwachting is dat
vóór de zomer meer duidelijk is.
• Groot onderhoud Ring West 2019. De werkzaamheden starten in mei 2019. Er komt een stiller
asfalttype.
• Reitdiepzone: de klankbordgroep wordt geïnformeerd over de stand van zaken per locatie in
de Reitdiepzone.
Derk den Boer spreekt zijn zorgen uit over de ontwikkelingen Reitdiepzone. Er wordt veel
gebouwd maar de infrastructuur blijft achter. De ambitie hoog houden!
Cor Staal geeft aan dat projectorganisatie Ring West de inhoudelijke / technische fasering aan het
onderzoeken zijn. De volgende klankbordgroepvergadering kan hij meer hierover vertellen.

5. Uitwerking bouwsteen 3 kruising Pleiadenlaan 3-laags
De projectgroep Ring West heeft voor de kruising Pleiadenlaan 3-laags een verbeterd ruimtelijk
beeld laten maken om te laten zien hoe het ook kan. Er is vooral gekeken naar optimalisatie ten
aanzien van sociale veiligheid.
Uitwerking Maxwan

Verbeterde uitwerking variant VRI

Verbeterde uitwerking variant rotonde

6. Vervolg
In juni wordt een bestuurlijk overleg gepland. Het vervolg project Ring West wordt dan
besproken. Ondertussen gaat de projectgroep verder met het doorstuderen op de Westelijke
Ringweg. De inzet is de ambitie Ring West hoog houden en bij onvoldoende middelen gaan
faseren. Ook gaat de projectorganisatie op zoek naar andere financieringsbronnen.
Derk de Boer vraagt wat de klankbordgroep kan doen in deze fase. Het idee ontstaat de (nieuwe)
bestuurders uit te nodigen voor een inhoudelijke toelichting Ring West en een fietsrondgang. Een
goed idee!
7. Rondvraag/sluiting
Henk Tiggelaar heeft in 1994 een plan ingediend bij de provincie Groningen met de titel ‘De
Toekomst van de provincie’. Henk laat het handgeschreven plan aan de klankbordgroep zien.
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Cor Staal, projectleider (gemeente)
Jeroen Veltman, projectleider (provincie)
Yvette Hilboesen, assistent projectleider (gemeente)
Arnold Dik en Ronald Pas, Verkeerscommissie Reitdiep
Evert Dagelet, opbouwwerker Wij Groningen
Sibren van Vliet, Wijkoverleg Vinkhuizen
Derk den Boer, Wijkraad Paddepoel
Reinder Gooijarts, Wijkraad Paddepoel
Titia Struiving, Mooi Wel Paddepoel
Klaas Leekstra, Wijkraad Paddepoel / Voermanhaven
Hein Pronk, Wijkorganisatie Kostverloren/Schildersbuurt
Henk Tiggelaar, Wijkorganisatie Kostverloren/Schildersbuurt
Leendert van der Laan, Wijkorganisatie Kostverloren/Schildersbuurt
Jacob Bolhuis, Wijkorganisatie Kostverloren/Schildersbuurt
Allart Kelholt, vz. Verkeerscommissie Hoogkerk (VWH)
Rudi Post, Fietsersbond Groningen
Victor Weisenbach, Nijestee (wijkcoördinator)
Adwim Kalfsterman, wijkraad De Held

Informatie project zie https://gemeente.groningen.nl/aanpak-ring-west

