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Steun voor autoblikvrije Diepenring
FRANK VON HEBEL

GRONINGEN D66 krijgt steun van de
PvdA en GroenLinks in haar strijd
tegen geparkeerde auto’s langs de
Diepenring. Raadslid Tom Ruste-
biel (D66) komt met een voorstel.

Petra Brouwer (GroenLinks) en Se-
bastiaan Ruddijs (PvdA) spraken gis-
teravond hun steun uit. Niet zo heel
vreemd, want het staat in het verkie-
zingsprogramma van GroenLinks
en ook Ruddijs heeft zich er in het
verleden hard voor gemaakt.

Rustebiel beschrijft de Diepenring
als een ongepolijste diamant die o zo
mooi schittert als die honderden
parkeerplekken met dat autoblik
maar worden ‘weggeslepen’. Hij
hoopt op terrassen, bankjes en een
kleine boulevard. ,,360 parkeer-
plaatsen verhinderen recreatief ge-
bruik van de Diepenring voor
200.000 Stadjers’’, zei hij tijdens de
commissie beheer en verkeer.

,,En waar moeten de bewoners
dan hun auto kwijt?’’, vroeg Wytze
Spoelstra (VVD). De partij is geen
voorstander van het plan.

Rustebiel wil zich eerst richten op
het weren van de bezoekers aan de
binnenstad die hun auto’s aan de
Diepenring parkeren. Plek genoeg in
parkeergarages en op P+R-plekken
(parkeren en reizen). En voor omwo-
nenden zijn op termijn wellicht ver-
gunningen voor garages een oplos-
sing. Ruddijs ondersteunt dit van
harte. ,,Het weghalen van de par-
keerplekken voor bezoekers is een

heel interessante.’’
Het opheffen van parkeerplekken

stond ook in 2010 op de agenda. Om-
wonenden reageerden woedend tij-
dens een informatiebijeenkomst.

Wethouder Paul de Rook (D66)
van verkeer zegt niet op voorhand
nee. Hij merkte op dat het ook een
optie is eerst de meerjarenvisie par-
keren vast te stellen, maar als de
raad dat wil gaat hij aan de slag. Hij

benadrukte dat het niet de bedoe-
ling is, mocht het plan worden uitge-
voerd, het schrappen van de par-
keerplaatsen ‘rücksichtlos’ door te
voeren. ,,We moeten ook rekening
houden met de mensen die daar wo-
nen.’’ Ook hij wil zich dan eerst rich-
ten op de bezoekers aan de binnen-
stad en wees eveneens op de par-
keergarages en de P+R plekken waar
zij terecht kunnen.

Rustebiel voelt zich voldoende ge-
steund en zint op het indienen van
een voorstel tijdens de raadsverga-
dering van 21 december. Dan wordt
het programma verkeer en vervoer
2017-2020 vastgesteld. Inmiddels
vinden er werkzaamheden aan de
Diepenring, die aan groot onder-
houd toe is, plaats. Deze moeten
klaar zijn als in 2017 de aanpak van
de Ring Zuid begint.
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