
 

Afdeling Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 

Datum 21-12-2022 Bijlage(n) folder Kenmerk 9213021 
Informatie Sjouke van der Vlugt Tel.  14050   

Onderwerp Uitbreiding Venstertijdengebied 
  

Beste bewoner/ondernemer, 

 

 

Vanaf 1 februari 2023 behoort uw woon-/werkadres tot het nieuwe venstertijdengebied 

van Groningen. Dit betekent dat uw straat voor bedrijfsauto’s en vrachtwagens alleen 

nog tijdens venstertijden (tussen 05.00 en 12.00 uur) toegankelijk is. Buiten deze 

tijden is een ontheffing nodig. In deze brief en in bijgevoegde folder leest u meer over 

wat de uitbreiding van het venstertijdengebied voor u betekent.  

 

Binnen de Diepenring, bij winkelcentrum Westerhaven en in de Sledemennerbuurt 

gelden vanaf 1 februari venstertijden. Het doel van deze maatregel is dat bestel- en 

vrachtverkeer alleen in de ochtenduren in de binnenstad rijdt zodat er in de middag en 

avond meer ruimte is voor fietsers en 

voetgangers. Er verandert niets voor 

personenauto’s. 

 

Venstertijden zijn tijdstippen waarop 

bedrijfs- en vrachtauto’s toegang hebben 

tot (een gedeelte van) de stad om te laden 

en te lossen.  

 

In bijgevoegde folder leest u meer 

informatie.  

 

        
 
 
 
 
 
 

Dit is het venstertijdengebied voor bedrijfs- en 
vrachtauto’s vanaf 1 februari 2023.  

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 

 

C o n t a c t  

https://gemeente.groningen.

nl/contact 



Volgvel 1 

 

Ontheffing aanvragen 

Wilt u buiten de venstertijden toch met een bedrijfsauto of vrachtwagen het gebied in? 

Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Zonder ontheffing volgt er een boete. Controle 

gebeurt door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en vanaf het voorjaar van 

2023 ook door ANPR-camera’s. Meer informatie over het aanvragen van een 

ontheffing: https://gemeente.groningen.nl/ontheffing-binnenstad-en-autovrije-

gebieden-aanvragen 

 

Spreekuren 

Heeft u vragen over deze maatregel of over wat dit voor u betekent? We organiseren 

spreekuren waarin u uw vragen kunt stellen. Kijk op 

ruimtevoorjou.groningen.nl/venstertijden voor de tijden en locatie van de spreekuren.  

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

namens hen, 

 
 

Alfred Kazemier, 

directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 
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