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24-01-2023 Bijlage(n) -      Kenmerk   9435958 
    Informatie Alfred Kazemier      Tel.  14 050   

Onderwerp Aankondiging campagne 'Stoep vrij, iedereen blij’.       
  

Beste ondernemer,   
 
De openbare ruimte in de gemeente Groningen wordt steeds vaker gebruikt voor onder 
andere terrassen, uitstallingen, laden en lossen en het parkeren van (bedrijfs-)fietsen. 
Hierdoor wordt de stoep regelmatig geblokkeerd voor voorbijgangers of hulpdiensten, 
met overlast tot gevolg. Daarom start de gemeente Groningen op 1 februari 2023 met 
de campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’. Uw medewerking is daarbij van groot belang. 
In deze brief leest u hier meer over. 
 
Samen maken we de stad aantrekkelijk en toegankelijk   
Met de campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ wil de gemeente Groningen samen met 
ondernemers, bewoners en bezoekers aan de slag met het herwinnen van de openbare 
ruimte. De campagne richt zich op vijf thema’s: terrassen, uitstallingen, laden en 
lossen, fietsparkeren en bedrijfsfietsen en -voertuigen. Voor elk van deze thema’s 
gelden regels. Deze regels richten zich zowel op bezoekers, bewoners én ondernemers.  
 
Regels voor ondernemers  
De belangrijkste regels voor u als ondernemer zijn:  
 

• Zet uw terras uit binnen de vergunde omtrekken.  
• Zorg ervoor dat uw uitstalling of reclamebord niet in de weg staat voor 

voorbijgangers of hulpdiensten. In het algemeen geldt dat u in de binnenstad 
zonder vergunning mag uitstallen tot een afstand van 50 cm van de gevel. 
Buiten de binnenstad is dit 100 cm vanaf de gevel.  

• Staat uw bedrijf in het venstertijdengebied? Zorg er dan voor dat het laden en 
lossen binnen de venstertijden (tussen 05.00 en 12.00 uur) gebeurt. De 
venstertijden gelden binnen de Diepenring, bij winkelgebied De Westerhaven 
en in de Sledemennerbuurt. Buiten de venstertijden heeft u een ontheffing 
nodig.  

• Zet maximaal 2 bedrijfsvoertuigen (zoals fietsen en scooters) op de stoep voor 
uw bedrijf. In uitzonderlijke gevallen kan hiervoor een ontheffing worden 
verleend. Voor deze regel geldt een overgangsperiode van 1 februari 2023 tot 1 
augustus 2023. 
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Uw medewerking is belangrijk   
Door ons aan de regels te houden, zorgen we samen voor een aantrekkelijke, 
toegankelijke en veilige binnenstad. Zo kan iedereen met veel plezier naar onze mooie 
stad (blijven) komen. Houd u er rekening mee dat de gemeente op enig moment over 
zal gaan tot handhaving. Dit vindt gebiedsgericht plaats. Zo is er in december 2022 al 
een start gemaakt in de Zwanestraat, de Oude Kijk in ’t Jatstraat en in de 
Stoeldraaiersstraat. Per gebied wordt gekeken naar terrassen, uitstallingen, laden en 
lossen, fietsparkeren en bedrijfsvoertuigen. Let hier dus goed op. Zo zorgen we samen 
voor de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad, en voorkomt u 
beboeting of verwijdering van obstakels.  
 
Spreekuren 
Om u de gelegenheid te geven om vragen te stellen, organiseren we twee spreekuren. 
Het eerste spreekuur is op woensdag 25 januari tussen 15.00 – 16.00 uur en het 
tweede spreekuur op donderdag 2 februari tussen 10.00 – 11.00 uur. Beide 
spreekuren vinden plaats op Martinikerkhof 11. Het Martinikerkhof 11 bevindt zich 
naast het Feithhuis bij de kruising met de Popkenstraat, vlak bij het Forum aan de 
Nieuwe Markt.  
 
Meer weten?  
Meer informatie over de campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ is te vinden op 
www.stoepvrij.groningen.nl. Ook vindt u meer informatie in de folder die met deze 
brief is meegezonden.   
 
Contact  
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neemt u dan gerust contact met 
ons op. Dit kan via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Groningen via 
het telefoonnummer 14050 of via het mailadres info@groningen.nl. Ook is het 
mogelijk om een vraag te stellen via WhatsApp. Dit kan via het nummer 06-
12823973.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens hen, concerndirecteur Groningen, 
namens deze, 

 
 
 
 
 
 

Alfred Kazemier, 
directeur Ruimtelijk Beleid en Ontwerp 
  
 


