
’Gebruik inspraak-gelegenheid over ringweg’

Tot en met donderdag is

inspraak mogelijk over het

ontwerp-tracébesluit voor de

ombouw van de zuidelijke

ringweg. Maak er gebruik

van, zegt voorzitter Geert

Hovingh van de gezamenlij-

ke wijkverenigingen in Gro-

ningen Zuid.

Groningen Geert Hovingh hoopt

Door Frits Poelman
Groningen Geert Hovingh hoopt

dat zoveel mogelijk Stadjers hun

zegje doen over de zuidelijke ring-

weg. Dat kan tot vrijdag met een

’zienswijze’ bij het rijk. Hovingh is

bestuurslid van de buurtvereni-

ging Rivierenbuurt in Groningen

en actief in de verenigde zuidelijke

wijkverenigingen. "Ik doe zelf mijn

zegje, de buurtvereniging doet het

en ik hoop dat veel andere mensen

dat doen. Zonder zienswijzen kun-

nen we volgend jaar geen bezwaar

maken tegen het definitieve tracé-

besluit. Dan concentreren we ons

samen met de stichting Leefomge-

ving op de procedure, nu gaat het

om de inhoud."

Dat niet iedereen er hetzelfde

over denkt,maaktHovinghniet uit.

"De meningen van De Wijert en

Helpman staan op sommige pun-

ten haaks op elkaar. Dat mag. Maar

ze helpen elkaar ook. De zuidelijke

wijken blijven bij elkaar omdat de

kern van het plan niet deugt."

Hoezo? "Ik kan dat het beste uit-

leggen met Assen en Zwolle als

voorbeeld. Daar is naast de snelweg

een verdeelring voor stadsverkeer.

Groningen koos in 2009 ook zo’n

oplossing, maar ergens is door ie-

mand een streep door de parallel-

weg gezet, want die is langs een

deel van de ringweg verdwenen en

de afslagen ook. Dat is een blunder,

want je wilt dat lokaal verkeer niet

in de wijken terecht komt. Vroeger

kon je nog vanaf de Paterswoldse-

weg de ring op. Tanken bij Century

en je was weg. Andere aansluitin-

gen verdwijnen nu ook zonder dui-

delijk alternatief. Je komt op routes

met verkeerslichten terecht. Die

gaan knellen door de groei van de

stad en het autobezit. Het is dus

geen esthetisch probleem, maar

een economisch probleem. Het be-

drijfsleven was dat aanvankelijk

met ons eens, maar dat hebben we

als bondgenoot verloren."

Bij de gemeenteraad vonden de

wijken tot voor kort te weinig ge-

hoor, zegt Hovingh. "Ik begrijp heel

goed dat raadsleden weinig man-

kracht en mogelijkheden hebben,

dat het op een dossier van 4500

bladzijden een ongelijk gevecht is

met B en W en de ambtenaren.

Maar ze hadden zich wel wat meer

open mogen stellen voor de feiten

die bezorgde Groningers aandra-

gen. En ze niet als loze meninkjes

moeten afdoen. Door de second

opinion van expert Hans Blom, die

op het laatste nippertje door de

raad is ingeschakeld, begint het nu

ook in de stad wat te dagen. Nu

staat zwart-op-wit dat de nieuwe

ringweg kort meegaat en dat Gro-

ningen over 20 jaar toch weer wat

nieuws moet bedenken. Denk daar

meteen over na, zou ik zeggen. Als

het ’nieuwe’ Julianaplein, dat net zo

hoog wordt als de flats aan de

Maaslaan, er eenmaal ligt, raak je

het nooitmeer kwijt. Niet is zo ver-

velend om achteraf gelijk te krij-

gen."
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¬ Zwolle en Assen hebben

naast de ringweg een verdeel-

ring voor lokaal verkeer. In

Groningen ontbreekt dat langs

een deel van de ringweg.


