Aan de leden van de Raad van Groningen
Betreft “OV-Uitdaging Binnenstad” van het OV-consumentenplatform Groningen
Groningen 18 januari 2016
Geachte leden van de Raad,
Volgende maand beslist u over een voorstel van B&W om een heel groot gebied van de binnenstad
en aangrenzend deel aan de noordzijde daarvan ‘openbaar vervoer vrij’ te maken.
Als OV-Consumentenplatform zijn wij van mening dat dit besluit onvoldoende onderbouwd aan u
wordt voorgelegd.
Op de inhoud van het voorstel hebt u vele reacties ontvangen, waaronder die van het OVConsumentenplatform, en daar willen wij in dit bericht geen punten aan toevoegen. Wij hebben onze
bezorgdheid geuit in een inspraakreactie.
Bij een besluit van deze omvang, vinden wij het erg belangrijk dat u als –leden van de- Raad affiniteit
en reis-ervaring heeft met het openbaar vervoer in en rond de stad, en de essentiële rol van het OV
in de bereikbaarheid van de Binnenstad goed kunt beoordelen. U neemt per slot besluiten die
behalve voor de bereikbaarheid, gevolgen hebben voor veel mensen die kiezen voor openbaar
vervoer of/en er, om welke reden dan ook, sterk van afhankelijk zijn.
Wij willen u daarom voorstellen, alvorens definitieve besluiten te nemen, (meer) ervaring op te doen
met -afhankelijkheid van- openbaar vervoer naar de Binnenstad van Groningen.
We zouden het op prijs stellen wanneer van elke fractie één of meerdere personen gedurende twee
weken met ons een deal zou willen sluiten om geen gebruik te maken van een auto of fiets. Bus, trein
en lopen zijn die twee weken dus uw enige vervoermiddel…. Graag zouden we zien dat met name de
woordvoerders op dit gebied meedoen.
Deelnemers worden verzocht om hun ervaringen bij te houden, en eerlijk aan te geven wanneer ze
toch de auto of fiets hebben gepakt…
Wij stellen voor om de afspraak vrijdag 29 januari om 17:30 te laten ingaan en dan tot vrijdag 12
februari om 17:30 te laten eindigen.
We vernemen graag uiterlijk dinsdagochtend 26 januari uw reactie.
Ter afsluiting nodigen we op vrijdag 12 februari tussen ca 17 en 18 uur alle deelnemers en
woordvoerders uit voor een gesprek over de ervaringen en mogelijke alternatieven voor de
ingrijpende voostellen aangaande de bereikbaarheid van de binnenstad voor stad en ommeland.
Plaats van samenkomst laten we nog weten.
In de hoop op een positieve respons en
met vriendelijke groeten,
Sjak Rijploeg, voorzitter
Hans van der Veen, vicevoorzitter

