
Groningen, 29 november 2021 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u bewoner of ondernemer bent aan of in de directe 
omgeving van het Minervaplein. In deze brief informeren we u over de herinrichting 
van het Minervaplein en nodigen we u uit voor een digitale informatiebijeenkomst.  
 
Nieuwe verblijfsplek  
Het Minervaplein wordt in de loop van 2022 omgetoverd tot een mooie nieuwe 
verblijfsplek in de binnenstad. Het wordt een gezellig plein, waar meerdere functies bij 
elkaar komen. Het grijze asfalt wordt eruit gehaald en vervangen door gele stenen. Er 
komen geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. Fietsers gaan in de toekomst op de 
rijbaan fietsen. Hierdoor ontstaat er op de plek van het fietspad ruimte voor terrassen 
onder de bomen. De terrassen komen waarschijnlijk op dezelfde halfverharding te 
staan als bij het Akerkhof. Op het pleintje zelf komen openbare zitelementen, waar 
bezoekers vrijblijvend kunnen zitten. Ook wordt het plein vergroend door middel van 
een plantvak met diverse grassen.  
 
Hieronder ziet u een plattegrond en twee impressies van hoe het plein en de omgeving 
er in de toekomst uit kunnen komen te zien. Let op: het gaat hier nog niet om een 
definitief ontwerp.   
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Fietsparkeren  
De omgeving van het Minervaplein wordt gekenmerkt door slordig geparkeerde 
fietsen. Dit hebben we nu deels opgelost door aan de zijkant en achterzijde van de 
school fietsvakken aan te brengen. Deze fietsvakken worden ook nog op andere 
plekken aangelegd, zodat het plein vrij kan worden gemaakt van geparkeerde fietsen.  
 
Planning  
De komende weken gaan we met omwonenden en omliggende ondernemers in 
gesprek over de plannen voor het Minervaplein. Naar verwachting wordt het eindplan 
in februari 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Als het plan 

Impressie – fietsers op de rijbaan en terrassen met halfverharding onder de bomen 

Impressie – vergroening van het Minervaplein 



wordt goedgekeurd, worden de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 uitgevoerd.  
 
Digitale informatiebijeenkomst 
Graag informeren we u verder over de plannen voor het Minervaplein tijdens een 
digitale informatiebijeenkomst op maandag 13 december tussen 19.00 – 20.00 
uur. De bijeenkomst gaat van start met een presentatie van de projectmanager over de 
plannen voor het Minervaplein. 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 


