
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

Datum : 3 november 2020 

Onderwerp : Kerkstraat  

 

Geachte leden van het college van B&W 

Per 12 december 2020 gaat de nieuwe dienstregeling op het traject Groningen -Zuidbroek – 
Winschoten/ Veendam in. Op het traject worden extra sneltreinen ingelegd. Dit betekent, dat in de 
ochtendspits de overwegen minimaal 12 keer per uur gesloten zullen zijn en in de avondspits zelfs 16 
keer per uur. Om te kunnen zien, om de hoeveel minuten de spoorbomen dicht gaan, is eenvoudig uit 
te rekenen. (basis uur patroon). Dit geldt uiteraard voor alle spoorwegovergangen in onze gemeente 
maar met name voor de Kerkstraat in Hoogezand zal dit tijdens de spits enorme consequenties 
hebben. 

 

De afgelopen tijd zijn er aan het spoor en de overwegen werkzaamheden verricht om de nieuwe 
dienstregeling mogelijk te maken. Daarbij is voorbijgegaan aan de gevolgen hiervan voor het auto- 
verkeer. Daarnaast zal volgens ons het autoverkeer in de Kerkstraat alleen nog maar toenemen door 
de werkzaamheden die in het gebied worden uitgevoerd. Wij noemen onder andere de woningbouw in 
het stadshart, het afsluiten van de tunnel in de Atlantakade voor autoverkeer en de extra 
verkeersbewegingen die het bestuurscentrum tot gevolg hebben. Verder liggen aan de oost- en de 
zuidkant van het centrum nog een aantal braakliggende terreinen (oude locaties  van het AJC en 
politiebureau), daar zal in de toekomst zeker ook nog wat mee gebeuren. 

 

Dit in combinatie met de opstoppingen bij een geopende Knijpsbrug, waar we trouwens al eerder 
vragen hebben over gesteld, zal dit tot ons inziens tot grote problemen leiden. 

Onze fractie en het bestuur van Gemeente Belangen hebben in dit kader een zienswijze ingediend bij 
de provincie naar aanleiding van het plan van aanpak van de omgeving van de Knijpsbrug. 

 

Was het niet beter geweest om met de ontwikkeling van het stadshart met ProRail in gesprek te gaan 
hoe dit op te lossen en in ieder geval toekijken naar een ongelijkvloerse kruising van het spoor met 
de Kerkstraat toen de plannen van de sneltrein aan de orde kwamen? 

 

1.  Kunt u aangeven welke (werkafspraken ) er zijn gemaakt met GS provincie Groningen, 
ProRail en de aannemer werkzaam in het Stadshart. 

2. Kunt u aangeven welke oplossingen zijn bedacht voor het Gemeente Belangen omschreven 
probleem van nu en na 12 december. 

3. Is er een risicoanalyse gemaakt  
4. In hoeverre sluiten de plannen aan bij de ontwikkeling van het Stadshart, afsluiten 

Parallelweg. 
5. Bent u het eens met Gemeente Belangen dat de doorontwikkeling van Hoogezand- Zuidzijde 

( Winkelcentrum Hoge Meeren, oude politiebureau terrein en realisatie Huis van Cultuur en 
Bestuur ) de problemen alleen maar zullen vergroten? 

 

De fractie van Gemeente Belangen maakt zich ernstig zorgen over de situatie, met name in de 
Kerkstraat, die zal ontstaan. Deelt u deze zorgen en zo ja hoe wilt u dat oplossen? 



 

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen Midden-Groningen 

Jan Velthuis 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 

informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 

Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 

ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

