Geachte heer, mevrouw,
Via deze brief willen we u meer vertellen over de laatste ontwikkelingen binnen het project
Groningen Spoorzone. Daarnaast willen we u van harte uitnodigen voor een inloopbijeenkomst op
woensdag 17 mei in de Big Building.
Het project Groningen Spoorzone zorgt de komende jaren voor veel veranderingen op en rond het
Hoofdstation. Zo wordt het opstelterrein voor treinstellen verplaatst naar Haren. Dat creëert ruimte
aan de zuidzijde van het Hoofdstation voor toekomstige bebouwing en een zuidelijke entree naar het
Hoofdstation, inclusief de toegangsroutes naar deze nieuwe entree. De verwachting is dat op deze
plek in 2023 gestart wordt met de werkzaamheden.
Plannen zuidzijde Hoofdstation
Hiermee ontstaat een unieke kans om een nieuw stukje stad toe te voegen, op een steenworp
afstand van onze binnenstad. Ondanks dat het nog enkele jaren duurt, zijn de eerste plannen nu in
voorbereiding. We gaan formuleren wat we met dit gebied willen, wat onze ambities zijn. En we
werken aan een voorstel hoe we dit gebied bereikbaar maken. Toekomstige gebruikers moeten hier
immers wel kunnen komen. Er ontstaat op termijn een stuk stad dat moet aansluiten op de rest van
de stad: via het Emmaviaduct, via de Hereweg en in noord-zuid richting vanaf de binnenstad en het
zuiden.
Gevolgen voor Rivierenbuurt
Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de Rivierenbuurt. Uitgangspunt is om de buurt zoveel
mogelijk te ontzien. Echter, om de nieuwe zuidelijke entree van het Hoofdstation op een goede
manier bereikbaar te maken en aan te laten sluiten op de omliggende omgeving, is ter hoogte van de
Parkweg waarschijnlijk meer ruimte nodig. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een deel van de
bestaande bebouwing zal moeten verdwijnen.
Inloopbijeenkomst
Voordat het college van B&W hierover en over de ambities voor de ontwikkeling van dit gebied
besluiten neemt, nodigen we u graag uit voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens
deze inloopbijeenkomst kunt u kennis nemen van de stand van zaken rond de planvorming, de
afwegingen die hierbij een rol spelen en het proces om te komen tot definitieve keuzes en ambities
voor dit gebied.
Het college van B&W neemt naar verwachting in de maand juni een besluit over de plannen en
ambities. Daarna is de gemeenteraad aan zet, die waarschijnlijk kort na de zomer een besluit neemt.
U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op 17 mei in de Big Building, Achterweg 1.
Van 17.00 uur tot ongeveer 21.30 uur zijn de deuren geopend. Medewerkers van de gemeente zijn
aanwezig om met u in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.
Vriendelijke groet,

Mark van Maanen,
Projectleider Groningen Spoorzone

