wat betekenen de plannen voor u?
Er komt, net als op veel plekken in de binnenstad, op de Diepenring meer ruimte voor
fietsers en voetgangers.
Het aantal verkeersbewegingen neemt toe, doordat vanaf eind 2019 de bussen over de
Diepenring gaan rijden en de parkeergarage onder het Forum eind 2018 open gaat.
De snelheid van het verkeer gaat op een aantal plekken omlaag, naar 30 km/u. De
inrichting van een gedeelte van de Diepenring wordt hierop aangepast.
De omgeving van de nieuwe Kattenbrug en de Steentilbrug wordt een openbare verblijf
plek, met een verlaagde kade (westzijde) en een groener in te richten kade (oostzijde).
Er verdwijnen in de toekomst in totaal 65 parkeerplaatsen om ruimte te maken voor
verblijfskwaliteit en om de veiligheid te vergroten.
De Sint Jansstraat wordt aantrekkelijker. Het asfalt wordt vervangen door de bekende
gele stenen.

planning

data (onder voorbehoud)

De plannen worden nu naar de gemeenteraad
gestuurd. Daarna volgt voor de Kattenbrug
nog het proces van vergunningaanvragen en
-verlening. Voor de bushaltes aan de
Diepenring volgt nog een definitief ontwerp.
Als alles volgens plan verloopt, start de bouw
van de brug en de aanpak van de kades
begin volgend jaar. Daarna volgt de aanleg
van de haltes. Eind 2019 moet het klaar zijn.
Het eerste deel van de Sint Jansstraat en de
Schoolstraat moet eind dit jaar al klaar zijn in
verband met de opening van de nieuwe
parkeergarage onder het Groninger Forum
eind dit jaar.

19 juni 2018
11 juli 2018
18 juli 2018
Najaar 2018
Najaar 2018
Eind 2018
Begin 2019
Begin 2019
Medio 2019
Eind 2019

College van B&W neemt aantal besluiten
over Kattenbrug, bushaltes Diepenring en
Sint Jansstraat.
Welke zijn het en wat betekent dit voor u?

aanpak bussen over oost

besluit college van B&W
bespreking in raadscommissie
besluitvorming gemeenteraad
vergunningentraject aanleg
Kattenbrug
start werkzaamheden Sint
Jansstraat
oplevering Sint Jansstraat
definitieve ontwerpen voor de
bushaltes en omgeving
start werkzaamheden
Kattenbrug en omgeving
start werkzaamheden haltes
Diepenring en omgeving
bussen rijden nieuwe route via
Diepenring

ruimte voor jou & contact
Het wordt steeds drukker in onze mooie historische binnenstad. Daarom maken we de komende
jaren meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De bussen gaan daarvoor andere routes rijden. De
gemeenteraad heeft hiertoe in 2016 besloten. Ook richten we een aantal straten en pleinen opnieuw
in. Dat doen we onder de noemer ‘Ruimte voor jou’.
Wilt u de volledige plannen inzien? Bezoek voor de inhoud van de collegebesluiten de website
www.ruimtevoorjou.groningen.nl. Onder het kopje projecten kijkt u dan bij Herinrichting Diepenring
en bij Herinrichting Oost (voor de Sint Jansstraat).
De aanpak Bussen over Oost is onderdeel van de binnenstadsaanpak 050 – Ruimte voor jou. Op de
website vindt u hierover (veel) meer informatie.
Heeft u vragen: stuur een e-mail naar binnenstad@groningen.nl of bel de gemeente Groningen op
14050.
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AANPAK BUSSEN
OVER OOST

Er komt een nieuwe, vaste
brug over het Schuitendiep: de
Kattenbrug. Behalve de brug
worden ook de kades
aangepakt. Daarnaast komen
er bij u in de buurt nieuwe
bushaltes en wordt een aantal
verkeersmaatregelen
genomen. Ook de Sint Jansstraat krijgt voor een belangrijk deel een nieuwe inrichting.
Het college van B&W kiest voor deze aanpak zodat in de toekomst bussen en overig verkeer goed
samen gebruik kunnen maken van de Diepenring. Bovendien moet verblijf aan de Diepenring nog
prettiger worden. Burgemeester en wethouders hebben daarom op 19 juni een aantal besluiten
genomen. In deze flyer leest u hier meer over. Daarnaast vindt u hier informatie over het verdere
besluitvormingsproces. De plannen worden nog behandeld in de gemeenteraad.

nieuwe brug over het schuitendiep:
de kattenbrug

sint jansstraat en schoolstraat:
route entree parkeergarage Forum

maatregelen bussen over oost

Martinikerk

Groninger Forum

route entree
parkeergarage
forum

Impressie Kattenbrug vanaf Noordzijde

Plattegrond Sint Jansstraat, Schoolstraat en omgeving

Impressie halte Stadsschouwburg

Impressie Oostelijke kade

Impressie entree Sint Jansstraat vanaf Sint Jansbrug

Impressie halte Provinciehuis

B&W hebben het inrichtingsplan vastgesteld voor de nieuwe
Kattenbrug. In maart dit jaar koos de gemeenteraad voor een vaste
brug. De kades rond de brug worden deels verlaagd en
aantrekkelijker ingericht. Bovendien komt er meer groen en ruimte
voor verblijf. De brug zorgt dat er in de toekomst voldoende
doorstroming is en de situatie veiliger wordt als de bussen over de
Diepenring gaan rijden en niet meer via de Grote Markt (de
verwachting is eind 2019).

Het eerste deel van de Sint Jansstraat vanaf het Schuitendiep en de
Schoolstraat tussen Sint Jansstraat en Nieuwe Markt krijgen een
nieuwe inrichting. Daarmee wordt dit een aantrekkelijker entree naar
de binnenstad, geschikt voor voetgangers en fietsers. Bovendien
moet de herinrichting ervoor zorgen dat de parkeergarage onder het
Groninger Forum straks goed toegankelijk wordt voor auto’s.

en verder...
Een gedeelte van de Diepenring wordt 30 km zone. Als onderdeel hiervan verdwijnt op sommige plekken het asfalt om plaats
te maken voor ander materiaal en bij de Sint Jansbrug worden de verkeerslichten verwijderd. Op een aantal plekken verdwijnen
parkeerplaatsen, in totaal 65. Dit alles moet er voor zorgen dat ondanks de veranderingen dit deel van de Diepenring veilig
en goed toegankelijk blijft, aantrekkelijker wordt voor verblijf, terwijl het verkeer goed kan doorstromen.

Bij het Provinciehuis en bij de Stadsschouwburg komen in de
toekomst bushaltes. Dit betreffen nog voorlopige ontwerpen. Een
voorkeursvariant wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Een
aantal extra verkeerskundige aanpassingen zorgt er voor dat het
verkeer voldoende ruimte krijgt en voetgangers en fietsers veilig
gebruik van de ruimte kunnen blijven maken. Zo wordt de Sint
Jansbrug heringericht, en krijgt het schouwburgplein meer groen. De
verkeerslichten bij de Maagdenbrug worden ‘slim’ en in de trottoirs
tussen de Maagdenbrug en de Steentilbrug komen nieuwe klinkers,
geel aan de binnenzijde en rood aan de buitenzijde van de
Diepenring.

