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 Aan de bewoners/eigenaren   
  
 

Datum 25-11-2021 Bijlage(n) - Kenmerk 8795903 
 
 
 

 
Informatie Hedwig de Boer  Tel.  14 050 

Onderwerp Tijdelijke herinrichting bushaltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep 
  
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u bewoner of ondernemer bent aan of in de directe 
omgeving van het Gedempte Zuiderdiep of het Gedempte Kattendiep. In deze brief 
informeren we u over de voortgang van de tijdelijke herinrichting van de bushaltes op 
het Gedempte Zuiderdiep en nodigen we u uit voor een digitale 
informatiebijeenkomst.  
 
Tijdelijke herinrichting 
De bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep worden (tijdelijk) opnieuw ingericht. De 
tijdelijke herinrichting bestaat uit twee onderdelen: het vergroten van de perrons op het 
Gedempte Zuiderdiep en de toevoeging van extra haltes op het Gedempte Kattendiep. 
De herinrichting is nodig, omdat het aantal in- en uitstappende passagiers hier flink zal 
toenemen als de bussen vanaf begin 2022 niet meer over de Grote Markt rijden. De 
aanpassingen van de bushaltes zijn van tijdelijke aard in afwachting van de definitieve 
herinrichting die naar verwachting over 4 à 5 jaar zal plaatsvinden.  
 
Hieronder staan twee plattegronden met daarop de belangrijkste voorgestelde 
aanpassingen. De komende weken worden deze plannen verder uitgewerkt.  
 

B e z o e k a d r e s  

Gedempte Zuiderdiep 98 

 
P o s t a d r e s  

Postbus 7081 
9701 JB Groningen 
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Belangrijkste aanpassingen op het Gedempte Zuiderdiep 

Belangrijkste aanpassingen op het Gedempte Kattendiep 



Pagina 3 van 3 
 

 
Voorloping inrichtingsplan vastgesteld door college van B&W 
Dit najaar is er gewerkt aan het voorlopig inrichtingsvoorstel voor de tijdelijke 
herinrichting van de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep. Begin november is dit 
inrichtingsplan door het college van B&W vastgesteld. Eind december neemt de 
gemeenteraad hier een beluit over. Als het plan wordt goedgekeurd, worden de 
werkzaamheden in de eerste maanden van 2022 uitgevoerd.  
 
Digitale informatiebijeenkomst 
Graag informeren we u verder over het voorlopig inrichtingsplan tijdens een digitale 
informatiebijeenkomst op maandag 6 december tussen 19.00 – 20.00 uur. Deze 
bijeenkomst hadden we natuurlijk het liefst fysiek georganiseerd in de hal van het 
gemeentelijk kantoor op het Gedempte Zuiderdiep, maar vanwege de huidige 
coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Mocht het rond 6 december toch 
mogelijk zijn om de bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden, dan brengen we u hier 
tijdig van op de hoogte. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat de bijeenkomst digitaal 
zal zijn.  
 
De bijeenkomst gaat van start met een presentatie van de projectmanager over het 
voorlopig inrichtingsplan voor de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep en het 
Gedempte Kattendiep. Vervolgens krijgt u alle gelegenheid om uw vragen te stellen en 
om op de plannen te reageren.  
 
Aanmelden 
U kunt zich voor de digitale informatiebijeenkomst opgeven door een mail te sturen 
naar binnenstad@groningen.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een mail met instructies 
en een link naar de bijeenkomst. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om de digitale informatiebijeenkomst bij te wonen, maar 
wilt u wel graag het gesprek met ons aangaan? Neemt u dan gerust contact met ons op 
via het telefoonnummer 14 050 of via het e-mailadres binnenstad@groningen.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hedwig de Boer 
Projectmanager 
 


