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Geachte heer, mevrouw, 

De stad Groningen groeit en wordt steeds drukker. De regio wordt steeds meer 
afhankelijk van de voorzieningen die de stad biedt: de bruisende binnenstad, 
onderwijs, zorg en cultuur. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid 
van de stad. Met deze brief en folder ontvangt u meer informatie over de plannen die 
we Aanpak Oosterhamrikzone noemen.  

Auto-, bus en fietsverbinding Oosterhamrikzone en fietsvriendelijke Korreweg  
Om de bereikbaarheid te verbeteren is een verbinding tussen de oostelijke ringweg en 
de binnenstad voor auto’s en bussen en nodig. Deze verbinding moet de doorstroming 
van het verkeer aan de oostkant flink verbeteren. Daarnaast willen we graag de 
Korreweg fietsvriendelijker inrichten door meer ruimte te geven aan fietsers, maar ook 
meer comfort en meer veiligheid bieden.  

Inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juli en donderdag 13 juli  
In de bijgevoegde folder kunt u lezen dat voor de verbinding van auto, bus en fiets drie 
varianten zijn die verder worden uitgewerkt. In deze varianten gaat het onder meer 
over waar de bussen, auto’s en fietsen in de toekomst kunnen gaan rijden, over de 
inrichting van de openbare ruimte en over de inrichting van de kades langs het 
Oosterhamrikkanaal.  

Daarom organiseren we op dinsdag 11 juli een inloopbijeenkomst in het 
informatiecentrum, Oosterhamrikkade zuidzijde 119. U kunt daar tussen 16.00 en 
20.00 uur gewoon binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Meer informatie 
over het programma van deze avond vindt u op de website: 
www.aanpakoosterhamrikzone.nl. Mocht u verhinderd zijn op deze datum, dan kunt u 
gebruik maken van de tweede inloopbijeenkomst op donderdag 13 juli. Op hetzelfde 
adres en ook tussen 16.00 en 20.00 uur. 

Om de drie varianten uit te werken, willen we graag samenwerken met een vaste groep 
bewoners per straat of straten. Daarvoor organiseren we na de zomer een reeks 
werkgroepbijeenkomsten over de auto-, bus- en fietsverbinding en een reeks 
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bijeenkomsten over de fietsvriendelijke Korreweg. De eerste vinden plaats in 
september, de bijeenkomsten zijn meestal ’s avonds. Heeft u interesse en wilt u graag 
meedenken omdat het over uw eigen straat of buurt gaat? Dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden door een e-mail te sturen naar aanpakoosterhamrikzone@groningen.nl. We 
zouden graag een goede vertegenwoordiging per straat hebben. De buurtorganisaties 
zijn en worden ook actief betrokken bij de plannen voor de Oosterhamrikzone.  

Meer informatie over het project 
De projectorganisatie van Aanpak Oosterhamrikzone is gevestigd in het tijdelijke 
informatiecentrum aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde 119. Het informatiecentrum is 
elke woensdag en elke donderdag geopend tussen 09:00 en 17:00. Als u specifieke 
vragen heeft of als u graag persoonlijk met een van de projectleden in gesprek wilt, 
kunt u tijdens het spreekuur terecht. De spreekuren zijn elke woensdagochtend van 
09:00 tot 10:00 en om de week op donderdagavond tussen 19:30 en 20:30. 

Wij ontmoeten u graag op dinsdag 11 juli om u te informeren over de plannen. En we 
zijn geïnteresseerd in uw gedachten over de drie varianten voor de auto-, bus- en 
fietsverbinding, de inrichting van de openbare ruimte en van de kades.  

	

Met vriendelijke groet,  

 
 
 
 
 
Jeroen Engels 
Projectmanager Aanpak Oosterhamrikzone 

 
 
 
 
 


