Notulen Verkeersoverleg Meerstad
24 november 2021 11:00-12:30
Zijlkade 2
Genodigden: Bureau Meerstad; Frank Huijsmans, Sandrina Scholte
Verkeerskundige gemeente Groningen; Jan Kerkhof
Verkeerswerkgroep; Anneke Paapst, Rob Reijngoud
Agendapunten:
1. Opening:
a. Introductie.
b. Laatste overleg notulen was van 5 februari 2020. Met nieuwe vrijwilligers is
water/verkeer commissie weer herstart. Wens is 3 keer per jaar formeel
overleg tussen BM en commissie te hebben.
2. Stand van zaken/ infrastructuur veilige woonwijk
a) aan te leggen fietspad door Meerstad (Groenewei), “Brug” nieuwe ontsluitingsweg
richting Groningen
Bedoeld wordt het fietspad ten noorden van Groenewei die via Klein Harkstede naar
borg brug of richting Groningen langs de Driebondsweg loopt.
Het fietspad wordt veelvuldig gebruikt door bewoners van Meeroevers om de lastige
oversteek Hoofdweg niet te hoeven maken. Dit fietspad is door de gemeente als een
utilitair fietspad geduid. Dit heeft tot gevolg dat verlichting zal worden aangebracht
tegelijkertijd wanneer straatverlichting Groenewei wordt geïnstalleerd.
Verwachting is dat brug over de borgsloot in 2023 gebouwd gaat worden, tot die tijd
dient er “om” gefietst moeten worden door Klein Harkstede.
b) uitbreiding fietsenstalling bij de bushalte Meeroevers Noord en Tersluis Noord
(Vossenburglaan).
Plan voor uitbreiding Meeroevers Noord met nog een (1) fietsrek en Tersluis Noord is
begin volgend jaar. Ook wordt rekening gehouden om ruimte te creëren voor niet
gangbare fietsen of scooters.
c) invoering parkeerverbod Waterviolier; is dit een openbare weg?
Dit is een openbare weg waar parkeren is toegestaan. Een parkeerverbod is niet
effectief omdat gebruik van berm daarvan is vrijgesteld. School werkt aan een
oplossing doordat er verkeersbrigadiers zijn aangesteld. We houden contact of dit
probleem is afgenomen. Mocht dit geen oplossing zijn dan is het advies om met de
politie in gesprek te gaan.
d) bewegwijzeringsborden aan de Hoofdweg.;
Bewegwijzeringsborden plan is gereed en wordt door Jan Kerkhof gedeeld. Meerstad
noord, midden of zuid aanduidingen zal gebruikt gaan worden i.p.v. namen van de
verschillende wijken.

e) kruispunt Vossenberglaan/De Overtoom is een knelpunt (6 wegen op 1 punt)

Dit knelpunt is aangepast met ingerichte bermen ed. Verwachting is dat nu opgelost
is.
f) trailer parkeren op openbare parkeerplaatsen
Trailers mogen max. drie dagen op een openbare parkeerplaats staan en valt onder
handhaving verantwoordelijkheid en kan gemeld worden.
In Meerstad 1.1 is het plan om boot/trailer stallingen te creëren/realiseren als deel
van watersport ontwikkeling.
g) Parkeren auto’s op Woldmeerweg tegenover T kruising Meeroeverslaan en tegen
de Oeverpad fietspad (zicht belemmering en gevaarlijke situatie). Ook maakt dit
van de weg een enkele rijbaan.
Fietspad overgang moet 5 meter vrijgehouden worden. Dit geld ook voor de Tkruising. Dit is handhaving probleem en kan gemeld worden. Commissie overweegt
deze handhaving te melden en/of een brief aan de bewoners te richten en begrip en
gehoor hiervoor te vragen. Parkeren op de weg is een gedragsprobleem omdat er in
principe genoeg parkeerruimte is op de parkeerplaatsen.
h) kruispunt Langs de Erven-Zuidboldersweg; verkeer van rechts wordt geen
voorrang verleend. Oplossing gevraagd door borden plaatsen met overstekende
kinderen, strepen op de weg
Borden plaatsen geeft mogelijk aanleiding naar andere problemen want voorrang
hebben betekent als fietser niet dat je hem moet nemen wanneer je eigen veiligheid
in gevaar brengt. Het zijn met name ouders die het goede voorbeeld moeten geven.
Jan Kerkhof gaat in overleg of dit nog in de invloedsfeer te rekenen valt van de school
om evt. regenboogpaaltjes (veilige schoolzone) te plaatsen.
i) zorgpunten rond snelheid Vossenburglaan en Hoofdweg.
Vossenburglaan wordt later aangepast om snelheden te verminderen. Hoofdweg
mogelijkheden zijn minder en waar mogelijk wordt er rekening mee gehouden in
Meerstad 1.1. Aanvullende punt van het fietspad wat abrupt ophoudt aan de
Vossenburglaan bij de sluis, daarvoor wordt een oplossing gezocht om een tijdelijk
pad te maken.
j) gedeelde smalle fiets/voetpad langs Hoofdweg. Wat zijn richtlijnen?
Fietspad langs Hoofdweg ter hoogte van Engelenmeerpad is in slechte conditie en
relatief smal. Ook wordt het frequenter gebruikt door schoolkinderen en voetballertjes
die vanuit Meerstad bij VV Engelbert sporten. Het fietspad wordt ook gebruikt voor
het recreatieve Ommetje Meerstad wandeling. Probleem is onderkend maar
oplossing is moeilijk te realiseren op korte termijn. Alternatieve routes worden
overwogen in Meerstad 1.1.
Opmerkingen onderhoud van fietspad kan gemeld worden aan de gemeente.
k) wandelroutes rond meer.
Is ook een wens van de bewoners van Meerstad. Overeengekomen werd om zo veel
mogelijk rekening te houden om wandelroutes open te houden of om te leiden tijdens
werkzaamheden.
l) rolverdeling Wijkagent en Wijkbeheerder in toezicht en handhaving weg en water
Punt wordt overgeheveld naar volgende overleg om beide partijen mogelijk te maken
aan te laten schuiven. Ook wordt water “deel” van de commissie uitgenodigd voor
overleg met partij uit gemeente door Sandrina.
m) een stuk wandelpad door het stukje ‘park’ aan de Meeroeverslaan

je moet een stukje over de weg, het zou fijner zijn als het voetpad
doorloopt, een schelpenpad net als eerder.

Het gebied is reeds overgedragen aan gemeente Groningen, dit te melden
bij https://groningen.slimmelden.nl/#/home

3. Verkeerswerkgroep mededelingen:
Judith, Sake en Fred zijn gestopt in de verkeerswerkgroep Meerstad.
Dorpsbelangen heeft water - & verkeerscommissie samengevoegd. Jelmer Daniels, Marja
Post, Anneke Paapst en Rob Reijngoud vormen nu de water/verkeer commissie. Sandrina
zal relevante bewoners informatie brieven (werkzaamheden e.d.) delen met commissie.

4. Vast te stellen actiepunten
Sandrina faciliteert overleg tussen gemeente en water commissie met evt. Simone als
vertegenwoordiger de Zeilen.
Commissie maakt melding naar gemeente over fietspad ter hoogte Engelenmeerpad,

wandelpad door het stukje ‘park’ aan de Meeroeverslaan
Jan Kerkhof deelt bewijzering borden plan.
Uitnodiging volgend overleg met wijkagent en wijkbeheerder door commissie.
Commissie overweegt informatieverstrekking handhaving 1) vrijhouden kruispunt en fietspad
oversteek, 2) parkeren trailers om openbare parkeerplaatsen.

5. Rondvraag
6. Sluiting

