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Nummer Reactie Reactie gemeente 
1  De voordelen van alle voorgestelde veranderingen zijn goed te 

volgen, met name over de toegankelijkheid van het OV. Er zitten ook 
winkels en horeca in het gebied? Hoe is over de bevoorrading op het 
Gedempte Zuiderdiep nagedacht?  

Uitgangspunt is dat bevoorrading niet op de busbaan plaats moet vinden. 
Op het Gedempte Zuiderdiep komt aan de zuidzijde een breder voetpad. 
Dat is nu een parkeerstrook, waar je niet fatsoenlijk kunt laden en lossen. 
Gedurende de venstertijden ontstaat meer ruimte om te laden en te 
lossen. Het hele gebied valt al onder de venstertijden, behalve de 
parallelbaan van de zuidzijde. Daar zou je dus goed kunnen laden en 
lossen. En aan de noordzijde blijft de situatie gelijk. Daar wordt tijdens de 
venstertijden ook al geladen en gelost.  

2 Op de plek bij het Kattendiep, zit een vuilnisbak, maar het lijkt alsof 
daar fietsenstallingen komen. En aan de zuidzijde van het Kattendiep 
staan nu ook een aantal fietsenstallingen ingetekend voor de ingang 
van de garage. Hoe zorg je ervoor dat de fietsen de garage niet 
blokkeren. Wordt daar ook rekening mee gehouden? En met de 
toegang naar de garages in de Kleine Peperstraat? 

De fiets parkeerplekken staan inderdaad aan de zuidzijde niet goed 
ingetekend. Daar zit een inrit, dit wordt aangepast. Aan de noordzijde 
staat een ondergrondse container, die blijft daar. De fiets 
parkeervoorzieningen zitten daar omheen.  
 
 

3 Wat is voor het Gedempte Kattendiep nog even mogelijk qua auto’s 
en fietsers?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Er was een fietsroute tussen het Schuitendiep en het Zuiderdiep. Die is er 
straks niet meer. Met het gereedkomen van de Kattenbrug, wordt de 
fietsroute door de Steentilstraat een alternatief voor fietsers. En fietsers 
die echt naar de binnenstad willen of naar het terras op het Gedempte 
Kattendiep worden uitgenodigd om daar hun fiets te parkeren en 
vervolgens te voet de binnenstad in te gaan. Het Gedempte Kattendiep 
zien we eigenlijk als een soort vertrekpunt van de binnenstad. En daar 
kun je het terras op, kun je je fiets kwijt, en kun je makkelijk de 
binnenstad inlopen. Dus dat is geen fietsroute meer. Autoverkeer kon 
daar vroeger via de parallelweg rijden richting de parkeergarage. Dat was 
ook de belangrijkste reden dat de parallelweg daar lag. Gedurende de 



Volgvel: 1 

venstertijden is er plek om te laden en te lossen. Maar buiten de 
venstertijden niet. De parkeergarage aan de Kleine Peperstraat blijft 
bereikbaar via een deel van de parellelweg en dan rechtsaf de Kleine 
Peperstraat in. Dat blijft ongewijzigd.  
Het wordt als het ware een voetgangersgebied met een busbaan 
erdoorheen. Een verblijfsgebied. Aan de zuidzijde is dat heel duidelijk 
door de terrassen. Aan de noordzijde daar stap je uit met de bus, daar 
parkeer je je fiets en loop je de binnenstad in.  

4 Voor fietsers wordt het een minder doorgaande route, maar is het 
wel de bedoeling dat ze daar gaan parkeren? Blijft het wel mogelijk 
om over het Kattendiep te fietsen over de weg waar de bus gaat 
rijden? Of helemaal niet?  
Hoe gaat het bij het stukje Oosterstraat met al die fietsers die daar 
oversteken. Mensen kijken niet goed uit leert de ervaring.  
 

Als je echt in het gebied wilt zijn, dan kun je daar parkeren. En als je 
richting het Gedempte Zuiderdiep wilt, kun je eerder een afslag nemen 
bijvoorbeeld via de Grote Markt en dan de Oosterstraat. Het is straks niet  
Mogelijk om over de busbaan of de ventweg te fietsen waar straks de 
bussen halteren. Dat zou te onveilig worden. Want je hebt er ook dat 
bussen toch doorrijden of toch wel halteren, dus daar wil je geen fietsers 
doorheen. Fietsers kunnen vanuit de diepenring doorfietsen via de  
Steenstilstraat. Dit is een klein stukje om.  

5 Het gesprek met de vervoerders moet nav de planning ook worden 
gevoerd. Zoals met Evofelex en TLM, zodat de vervolgstappen en de 
gevolgen voor de vervoerders helder zijn.  

Er wordt ook een informatiebijeenkomst voor de vervoerders in het 
gebied gepland, zodat zij ook weten wat de veranderde situatie is en dat 
ze meteen een goede plek kunnen vinden en niet hoeven te zoeken 
straks. Daarvoor moeten de plannen iets verder zijn. Daarnaast wordt 
overleg gevoerd met onder andere de Werkgroep Toegankelijk 
Groningen, de Fietsersbond en de GCC, dus we zijn nog volop in gesprek 
met heel veel partijen.  

 


