
Opbrengsten inloopbijeenkomst Vismarkt 
 
Datum: 17 mei 
Tijd: 18.00 – 21.00  
Locatie: Hal van het Gedempte Zuiderdiep 98 
Aantal aanwezigen: ± 15 bezoekers  
 
Op dinsdag 17 mei zijn direct omwonenden van de Vismarkt en omliggende ondernemers 
uitgenodigd voor een eerste startbijeenkomst. De bijeenkomst was vooral gericht op het 
ophalen van informatie vanuit de omwonenden en ondernemers en minder op het zenden 
van informatie. Er lagen daarom ook geen plannen klaar. Hieronder staat een samenvatting 
van de belangrijkste bevindingen uit de gesprekken en de opbrengsten van de 
participatieonderdelen.  
 
Belangrijkste bevindingen uit gesprekken 
 
Inrichting 

• Bezoekers gaven aan zich zorgen te maken over de herinrichting van de Vismarkt. Ze 
waren bang dat het volledige plein op de schop zou gaan, net als de Grote Markt. 
Herinrichting is misschien niet het juiste woord voor het project.  

• Bezoekers vinden het belangrijk dat de huidige historische uitstraling en zichtlijnen 
behouden blijven.  

 
Klankbordgroep 

• Een aantal bezoekers heeft aangegeven graag deel te willen nemen aan een 
klankbordgroep. Zijn zowel ondernemers als bewoners. De namen van 
geïnteresseerden zijn genoteerd. 

 
Fontein  

• Bezoekers vinden het leuk als er iets met water wordt gedaan. Bijvoorbeeld een 
fontein.  

 
Communicatie met ondernemers  

• Beste moment voor een inloopbijeenkomst voor ondernemers is op 
maandagochtend.  

• Ondernemers kun je het beste bellen of persoonlijk langskomen als er een update is. 
Mail schiet er vaak bij in.  

 
Bereikbaarheid 

• Bereikbaarheid van winkels en horeca is tijdens marktdagen slecht. Vrachtwagens 
blokkeren dan ook vaak de weg.  

 
Groen 

• Paar bezoekers gaven aan dat ze groen langs de rand bij het Koude Gat mooi zouden 
vinden.  

 
Vislucht 



• Aantal ondernemers ervaart overlast van de geur die van de viskramen en hun afval 
komt.   

 
Resultaten wat zijn uw wensen, dromen en zorgen voor de Vismarkt?  

• Uitgang Stoeldraaiersstraat: zebrapad aanleggen voor Schuurmans Schoenen 
• Behoud a.u.b. de rooilijnen! Please!  
• Idee van mijn kleinzoon: op de putdeksels de Martinitoren naar de echte toren laten 

wijzen. Mooie speurtocht!  
• Gebied van grijze kinderkopjes s.v.p. niet uitbreiden. Dan wordt het een saaie, 

doodse vlakte.  
• Voor Albert Heijn Korenbeurs:  

- apart voetpad 
- eventueel bordes Korenbeurs in orde  

• Behoud gele steentjes rondom de kinderkopjes  
• Niet te veel evenementen (we hebben al de kermis en studenten)  
• Handhaven: kinderkopjes  

 

 
Resultaten wat zijn uw wensen, dromen en zorgen voor de Vismarkt (voor een specifieke 
locatie)? 

•  Fietsenstalling met duidelijke indeling + status en ruimte voor de kerkingang 
(Akerkhof)  

• Meer marktkramen deze kant op. Rug aan rug. Open naar kerk dus! (Akerkhof)  



• Pergola wint Vismarkt (Vismarkt)  
• Fontein (Vismarkt)  
• Doorsteek markt naar overzijde (Vismarkt)  
• Terrassen (voorbereid met parasolpoten in geval van evenementen) (Vismarkt) 
• Minder kramen op de markt 

à meer veiligheid 
à opstelling open naar ondernemers  
(Vismarkt)  

• Noord groene gevels op panden die niet historisch zijn (noordkant Vismarkt)  
• Werkgroep met ondernemers en omwonenden (Vismarkt)  
• Zonnepanelen en groendaken (incl. keuring of de panden geschikt zijn) (Vismarkt) 
• Bomen op de rand van de markt (zuidkant Vismarkt)  
• Kortparkeer tweewielerplekken zodat snelle aankopen en lunch behouden blijft 

(zuidkant Vismarkt)  
• Ruimte in garage 

- voor laden & lossen 
- fietsen bewoners 
- fietsen werknemers  
            - 20 a 30% minder fietsparkeerders 
(Parkeergarage Haddingestraat)  

• Bomen behouden! (Vismarkt)  
• Verkeersprobleempje glene riepe oplossen: niet fietsen (Vismarkt)  
• Terrassen op het plein! Gezellig (Vismarkt)  
• Omwonenden laas/los over-regulering weer opheffen. Ook voor ondernemers 

(Vismarkt)  
• Ontmoetingsplek, groen, zitplekken (Vismarkt)  
• Fietsenstalling aan NZ A-kerk. 

Parkeergarage leidt tot verstopping Haddingestraat 
Reservering parkeergarage  
Zichtlijnen en open karakter behouden  

• Boomlijn aan zuidzijde opschuiven naar noordkant (Vismarkt) 
• Proces: vertegenwoordiging van de horecaondernemers structureel betrekken bij de 

planvorming/het vervolg 
• ‘Koude gat’ gebruiken voor storytelling Groningen geschiedenis. Zie Gdansk als 

voorbeeld. Door kunstenaar (Groninger Archief?)  
• Terrassen op het plein (Vismarkt)  

 



 
Resultaten wat vindt u goed aan de huidige inrichting van de Vismarkt?  

• Markten  
• Evenementen (vooral vorig jaar een goede combi cd-beurs etc. met terrassen. Super 

reacties op.  
• Mix horeca en retail  
• Prachtige panden zuidzijde  
• Mooie historische verhalen  
• Samenvatting: benadrukken wat er al zo mooi is. Balans in belangen en we gaan iets 

moois maken.  
 
Resultaten wat vindt u minder goed aan de huidige inrichting van de Vismarkt?  

• Veiligheid  
• Te veel ophoping fietsen aan beide zijden. Probleem verschuivingsgebied.  
• Parkeren is duur. Rijen parkeergarage opvangen door vooraf reserveren?  
• Bereikbaarheid voor gasten wordt geblokkeerd door omwonenden fietsen, 

medewerkers fietsen. En sportzaken. Voor beiden verplicht in een (tijdelijke) 
parkeergarage parkeren zou veel oplossen (rond So Low?) 

• Bereikbaarheid voor ommelanden en dorpen om de stad verbeteren 
• Prijzen parkeergarage zijn hoog  
• Opstopping voor parkeergarage  
• Smeer na stapavonden  
• Afval marktkramen geeft smerige vislucht dagen erna 



• Hitte stress ivm veel grijs en steen 
• ‘shared space’ zuidzijde  
• Gesloten opstelling van de markt  
• Met evenementen willen ondernemers ook graag zien dat er een oversteek is van 

noord naar zuid. Veiligheid + commercieel (ook voor onszelf!)  
• Geen terrassen dit jaar. Gemist door retail/omwonenden en horeca (hoewel het niet 

uit kon voor horeca & veel werk)  
• Te weinig ruimte voor voetgangers  
• Doorloop ‘winkelroute’ niet mogelijk op zuidzijde  
• Hoe drukker de stad, hoe voller de zuidzijde 
• Op lege dagen: passeerplein 

Op volle dagen: blokkeerplein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opbrengsten reactieformulieren  

• Ruimtelijke kwaliteit. Vismarkt is een bijzondere plek, ga hier zorgvuldig mee om.  
• Term herinrichting geeft een verkeerd beeld, lijkt alsof het over iets heel anders gaat.  
• Gedragspsychologen à fietsparkeren.  
• Vergroten voetgangersstroom beide zijden. Ook tijdens marktevenementen en 

versmarkt. 1. Veiligheid 2. Economische ontwikkeling.  
• Gelijkwaardige inspraak ontwikkeling/werkzaamheden en inrichting. 

Markt/ondernemers/bewoners/gemeente.  
• Geen shared space fietsen en voetgangers.  
• Kort parkeervakken (max. 2u bijvoorbeeld. In geval van fietsen wegvegen) om 

spontane bezoekers te bedienen & mensen die fysiek moeite hebben. Zonder 
stempel dat ze minder valide zijn. Gastvrijheid!  

• Pop-up fontein en een definitieve toeristische aantrekker.  
• Terrassen op flexibele basis. Toerisme. Potentieel stadsbeleving.  
• Voorzieningen in de markt. Terrassen/water/elektra. Geen leidingen en bobbels à 

onveilig en rommelig.  
• Werkzaamheden 1 jaar? Betekent dit dat er al plannen zijn?  



• Werkzaamheden alles in 1 keer. Afstemming van de bedrijven.  
• Wij willen graag met 4 personen in de werkgroep zodat we kunnen afwisselen. Wim, 

Hans, Marie Louise en Hilde.  
• Welke plannen/ideeën liggen er nu?  
• Plein Maastricht/ Assen als voorbeeld.  
• Stijl herinrichting: historisch, in geval van nieuwe elementen.  
• Logistiek à bereikbaarheid à voetgangers, auto, fietsers à zowel gastvrij als laden 

& lossen.  
• Welke werkzaamheden? Bereikbaarheid afschrikkend? Ivm historische panden.  
• Inrichting samen met onafhankelijk onderzoeksbureau, met verstand van zaken.  
• Veiligheid à veel kleine ongelukken op dagelijkse basis.  
• Verlichten van de historische panden vanuit bomen of van boven.  
• Te weinig afvalbakken op het A-kerkhof. Het nieuwe ontwerp van het A-kerkhof met 

de plantenbakken en de grind-binnenplaats is erg mooi en daardoor ook populair 
geworden, maar wat mij betreft mogen er wel meer afvalbakken geplaatst worden. 
Er zijn nu slechts een handjevol die ook nog eens (meestal) buiten de binnenplaats 
staan. Mensen gaan vooral op de binnenplaats zitten en ik zie het vaak genoeg 
gebeuren (ik heb direct uitzicht op het A-kerkhof) dat ze het afval bij hun zitplek 
achterlaten omdat de afvalbak blijkbaar te ver weg staat. Belachelijk natuurlijk, maar 
dit is wel de realiteit. Misschien zou het daarom goedzijn om extra afvalbakken te 
plaatsen ook op de binnenplaats zelf.  

• Niet alleen het kruispunt van waar de Folkingestraat op de Vismarkt uitkomt is een 
chaotisch knooppunt, ook de andere hoek van de Korenbeurs/Vismarkt is chaotisch. 
Het punt waar de Stoeldraaierstraat op de Vismarkt uitkomt. Een wijziging die 
misschien zou helpen is dat de hoeken van het fietspad dat voor de Korenbeurs 
langsloopt, ronder zouden worden gemaakt. Nu zijn het scherpe hoeken en de kleine 
opstaande randjes zijn venijnig, waardoor het maken van een bocht lastig is.  
 

 


