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DE SP EN...
HET OOSTERHAMRIKTRACÉ

Onlangs heeft het stadsbestuur besloten dat de busbaan langs de Oosterhamrikkade
wordt opengesteld voor auto's, in een poging de verkeersdrukte op te lossen. Vol-
gens de SP zorgt het openstellen juist voor meer overlast in de wijken. Wij hebben
daarom  een alternatief plan ontwikkeld voor het verkeer in de Oosterparkwijk en
Professorenbuurt en willen graag weten wat u daarvan vindt.

Houd de wijken leefbaar
“De wethouder kijkt niet naar de belangen van de wijkbewoners. Met het
plan van het stadsbestuur rijden er straks tien keer zoveel auto's over de
Oosterhamrikkade als nu, die vervolgens dwars door de wijken heen rij-
den. Met ons alternatief willen we het doorgaand verkeer dwingen ge-
bruik te maken van de ring en niet door de woonwijken te rijden. We gaan
als SP graag met buurtbewoners in gesprek over de plannen en ons alter-
natief.” aldus SP-raadslid Wim Koks.

Het is nog niet te laat
Pas begin 2017 valt het definitieve besluit. Wilt u net als de SP niet dagelijks 15.000 auto’s
door de Oosterhamrikzone? Wat vindt u van de geplande toename van verkeer over Het
Wielwaalplein? Hoeveel verkeer hoort er thuis in woonstraten als de Vinkestraat, Zaagmul-
dersweg  en  Heymanslaan?  Wij  horen  het  graag  van  u!  Stuur  een  mail  naar  gronin-
gen@sp.nl. Ook voor meer informatie kunt u een mail sturen of bellen met 050-3110474.

Stadsbestuur wil 15.000 auto's over busbaan Oos-
terhamrikkade. Help mee met een alternatief.

(050) 311 90 50 groningen@sp.nl Nwe. Boteringestr. 74

groningen.sp.nl   @spgroningen    /spgroningen

Via deze folder houden wij u als Socialistische Partij op de hoogte van onze acties rondom uw wijk.
Wilt u reageren, heeft u een goed idee of wilt u meedoen met de SP? Neem vooral contact op! Lid wor-
den kan ook en kost u maar €5,- per kwartaal. Kijk op sp.nl of vul de bon achterop deze folder in.




