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Onderwerp Uitnodiging inloopbijeenkomst Aanpak Oosterhamrikzone 
  

Geachte heer, mevrouw,  
 
Voor de zomer zijn we gestart met het uitwerken van de bereikbaarheidsplannen in de 
Oosterhamrikzone, zoals de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding tussen de oostelijke 
ringweg en de binnenstad en voor de fietsvriendelijke Korreweg. In deze brief leest u 
meer over de stand van zaken en nodigen we u graag uit voor een 
inloopbijeenkomst op donderdag 23 november 2017. 
 
Stand van zaken 
In de afgelopen maanden hebben we de varianten voor het Oosterhamriktracé en de 
fietsvriendelijke Korreweg samen met werkgroepen bestaande uit bewoners en 
ondernemers verder uitgewerkt. Vertegenwoordigers van wegbeheerders en 
belangenorganisaties spraken met ons over een verkeersplan voor het gehele gebied. 
Deskundige adviesbureaus hebben de inbreng vertaald in concrete ontwerpen, plannen 
en de gevolgen. De (foto)verslagen en presentaties van deze ontwerpsessies staan op 
onze website: www.aanpakoosterhamrikzone.nl  
 
Inloopbijeenkomst op 23 november 
De uitwerking van de varianten is bijna klaar. De gemeente wil graag het resultaat van 
de ontwerpsessies voor het Oosterhamriktracé en voor de fietsvriendelijke Korreweg 
aan u laten zien. Daarvoor nodigen we u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 
het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade 
zuidzijde 119. De bijeenkomst is gepland op: 
 
Donderdag 23 november, van 16.00 – 21.00 uur 
 
U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. 
 
 
 
 



Volgvel 1 

 

Tijdens de inloopbijeenkomst laten we onder andere de voorlopige ontwerpen zien en 
geven we informatie over de kosten van de varianten en over de effecten op het gebied 
van verkeer, geluid en luchtkwaliteit. 
 
Reageren 
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u op reactieformulieren uw mening geven over de 
plannen. De reacties verwerken we in een reactierapport dat we publiceren op de 
website. 
 
Hoe verder? 
Rond de jaarwisseling gaan de ontwerpen, rapporten, adviezen en het reactierapport 
naar het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt naar verwachting 
in januari een ontwerpbesluit voor een voorkeursvariant voor het Oosterhamriktracé en 
voor de fietsvriendelijke Korreweg. Dan volgt een formele inspraakprocedure. Na 
deze inspraakperiode neemt de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2018 een 
besluit over de voorkeursvarianten. 
 
Vragen? 
Kijk dan op www.aanpakoosterhamrikzone.nl of kom naar het informatiecentrum aan 
de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. Op woensdag en donderdag zijn we tussen  
09.00 - 17.00 uur geopend en tweewekelijks op donderdagavond van 19.30 – 21.30 
uur. De actuele openingstijden vindt u ook op onze website. 
 
We spreken u graag op donderdag 23 november! 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
namens hen, concerndirecteur Groningen, 
namens deze, 
 
 
 
 
Jeroen Engels 
Projectmanager Aanpak Oosterhamrikzone 
 
 
 
 


