


Referendum Noorderp lantsoen: 
Op 5 oktober is het woord aan u! 

Het referendum over het Noorderplantsoen is 
het eerste referendum in de gemeente 
Groningen, en één van de eerste in Nederland. 
Via het referendum wil de gemeente haar 
inwoners meer invloed geven bij het nemen 
van belangrijke beslissingen. 
Bij een referendum heeft de bevolking het 
direkt voor het zeggen over één bepaald onder-
werp. Daarin verschilt een referendum van 
'gewone' verkiezingen. Daarbij kiest u immers 
volksvertegenwoordigers die een aantal jaren 
namens u beslissingen nemen. In de 
Gemeenteraad, de Provinciale Staten, de 
Tweede Kamer, of het Europees parlement. 

Opkomstdrempel 
Volgens de Nederlandse grondwet kan een 
referendum geen bindende betekenis hebben. 
De volksvertegenwoordiging hoeft zich officieel 
dus niette houden aan de uitslag van een 
referendum. Maar het heeft natuurlijk weinig zin 
om een referendum te houden als je je niets 
aantrekt van de uitslag ervan. Daarom heeft de 
Gemeenteraad van Groningen vooraf verklaard 
de uitslag van het referendum te zullen over-
nemen. De raad heeft daar één voorwaarde aan 
verbonden: er moeten tenminste 30.387 mensen 
gaan stemmen. Met andere woorden: er is een 
opkomstdrempel van 30.387 stemmen* 

Het Noorderplantsoen 
is meer plantsoen 
geworden. Het aantal 
fietsers is duidelijk toe-
genomen. 

* Het aantal van 30.387 is 
precies eenderde van de 
opkomst bij de laatste ge-
meenteraadsverkiezingen, 
op 2maartj.l. 
30.387 stemmen komt onge-
veer overeen met 21,5 
procent van het aantal 
stemgerechtigde inwoners 
van de stad. 



De verkeersdrukte op 
o.a. de Noorderhaven z.z. 
is aanzienlijk groter 
geworden. 

Opkomstdrempel gehaald 
En dan is het heel eenvoudig, op voorwaarde 
dat de opkomstdrempel is gehaald. Als de 
meerderheid (de helft plus één) 'ja' heeft gezegd 
tegen het principebesluit van de gemeenteraad 
blijft het Noorderplantsoen 'autovrij'. 
De tijdelijke afsluiting wordt dan omgezet in een 
blijvende. 
Als de meerderheid 'nee' heeft gezegd tegen 
het principebesluit van de gemeenteraad krij-
gen auto's, motoren en brommers weer toegang 
tot de Leliesingel en de Kruissingel. De situatie 
van voor 2 mei 1993 keert dan tijdelijk terug. 
Let wel: tijdelijk. Want de gemeente zal extra 
maatregelen moeten nemen om de groeiende 
stroom motorvoertuigen te kunnen verwerken. 
Het is nog niette zeggen wat dat precies voor 
maatregelen zullen zijn. Maar u kunt denken 
aan het breder maken van (delen van) de weg, 
aan eenrichtingverkeer op bepaalde gedeelten, 
of aan het aanleggen van een apart fietspad. 

Opkomstdrempel niet gehaald 
Als 30.386 of minder mensen stemmen is het 
referendum ongeldig. De Gemeenteraad zal dan 
een definitief besluit nemen zónder uw inbreng. 

Noorde rp lan t soen au tov r i j ? 
De fe i ten op een ri j 

Het Noorderplantsoen moet meer plantsoen 
worden, en minder verkeersader. Dat was voor 
(de meerderheid van) de Gemeenteraad de 
belangrijkste reden om de Leliesingel en de 
Kruissingel bij wijze van proef af te sluiten voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Volgens de Gemeenteraad kon het verkeer dat 
door het plantsoen ging ook langs andere 
wegen zijn bestemming bereiken. Daarvoor 
waren met name de diepenring en de ringwegen 
om de stad bedoeld. In de buurt van het 
Noorderplantsoen zelf werden aanvullende 
maatregelen genomen. Die moesten ervoor 
zorgen dat alle straten goed bereikbaar bleven 
voor gemotoriseerd verkeer. 

Gevolgen van de proefafsluiting 
Inmiddels is ruim een jaar voorbij. 
Wat zijn de gevolgen van de proefafsluiting? 
In het kort komt het hierop neer: 

• Gemeten aan de reacties in de buurt is het 
gelukt om het recreatieve karakter van het 
Noorderplantsoen te versterken. Met andere 
woorden: het Noorderplantsoen is inderdaad 
meer plantsoen geworden. 

• Het aantal fietsers over de Leliesingel en de 
Kruissingel is met meer dan 30 procent toe-
genomen. Dat blijkt uit verkeerstellingen. 

• Uit onderzoek blijkt dat de afsluiting van 
Leliesingel en Kruissingel nadelige gevolgen 
heeft voor een deel van de bedrijven aan de 
Kerklaan, de Moesstraat, de Wilhelminakade, 
de Korreweg en de noordkant van de Nieuwe 
Ebbingestraat. Het voortbestaan van achttien 
bedrijven loopt hierdoor gevaar, mede door-
dat ze bedrijfseconomisch al zwak waren. 

• Verkeerstellingen wijzen uit dat het auto-
verkeer op enkele plaatsen duidelijk is toe-
genomen. Dat gaat gepaard met overlast 
voor de bewoners. Dat geldt vooral voor de 
Noorderhaven Noordzijde en Zuidzijde en de 
Herman Colleniusstraat. 



M a a t r e g e l e n d i e w o r d e n g e n o m e n 
De Gemeenteraad heeft besloten maatregelen 
te nemen die tegemoet komen aan de problemen 
die het gevolg zijn van de afsluiting van het 
Noorderplantsoen. 

De belangrijkste zijn: 
• Betere bewegwijzering van de winkelstraten 

in de Noorderplantsoenbuurt; versterking van 
de (buurt-(functie van de winkels. 

• Aanbrengen van geluidsisolatie in woningen 
aan beide zijden van de Noorderhaven; 
aanpassing van het wegdek van de 
Noorderhaven Zuidzijde. 

• Samen met bewoners zal in het kader van 
een wijkverkeersplan worden gewerkt aan 
verbeteringen aan de Herman Colleniusstraat. 

• Daarnaast wordt de Leliesingel bij blijvende 
afsluiting voor gemotoriseerd verkeer inge-
richt als fiets-/wandelpad. 

Buurtcircuit • • • • Fietsroute • Éénrichtingsverkeer Wi jkroute 



Groningen, september 1994 

Beste Groninger, 

Wel of geen auto's door het Noorderplantsoen? Al een jaar of tien houden 
politieke partijen, ondernemers en buurtorganisaties in Groningen zich met die 
vraag bezig. Ook de media hebben er veel aandacht aan besteed. 
In 1993 heeft de Gemeenteraad de Leliesingel en de Kruissingel bij wijze van 
proef tijdelijk afgesloten voor alle doorgaande gemotoriseerde verkeer. Na een 
jaar zou de gemeente de balans op moeten maken. Blijvend afsluiten, of niet? 

Op 7 juli j.1. heeft een meerderheid van de Gemeenteraad besloten dat Leliesingel en Kruissingel in 
principe 'autovrij' zouden moeten blijven*. 
Let wel: in principe. Want de raad wil dat besluit eerst nog in een referendum voorleggen aan de 
bevolking. Aan u dus. U hebt het laatste woord over het Noorderplantsoen. Door ja of nee te zeggen 
tegen het principebesluit van 7 juli, bepaalt u of de Leliesingel en de Kruissingel inderdaad afgesloten 
blijven voor auto's, motoren en bromfietsen. 

De Gemeenteraad heeft verklaard de uitslag van het referendum te zullen overnemen. Op één voor-
waarde: Dat tenminste 30.387 mensen gaan stemmen. Als de opkomst lager is zal de Gemeenteraad 
zelf een definitief besluit nemen. 

Anders gezegd: als u gaat stemmen is de kans groot dat er dóór u wordt besloten. Als u niet stemt 
wordt er vóór u besloten. 

Ga dus in ieder geval stemmen op 5 oktober, als het Noorderplantsoen u ter harte gaat. Of u nu vóór 
of tégen afsluiting bent! 
Ik hoop dat deze folder eraan zal bijdragen dat u een weloverwogen keuze zult maken. 

burgemeester 

* Vóór de afsluiting van het Noorderplantsoen waren PvdA, D66, Groen Links, SP, GPV en Student en Stad. Tegen stemden CDA en VVD. 



Stemmen, hoe gaat dat? 
Stemmen voor het referendum gaat net zo als 
stemmen bij verkiezingen: bij een stembureau 
in de buurt, door middel van de stemcomputer. 
Op uw oproepingskaart staat waar u terecht 
kunt. Net als bij gewone verkiezingen kunt u 
stemmen tegen inlevering van deze oproe-
pingskaart, of op vertoon van een geldig 
identiteitsbewijs. U kunt ook iemand mach-
tigen*. Het stemmen zelf is gewoon een kwes-
tie van 'ja' of 'nee' intoetsen op de computer. 

De vraag waar u ja of nee tegen kunt zeggen 
luidt: 'De gemeenteraad van Groningen heeft 
besloten om de Leliesingel en een deel van de 
Kruissingel af te sluiten voor gemotoriseerd 
verkeer en bromfietsen. U wordt verzocht om 
aan te geven of u het met dit besluit eens bent 
of niet.' 

De stembureaus zijn geopend van 8.00 uur 's 
morgens tot 19.00 uur 's avonds. 

* Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Of wilt u 
stemmen op een stembureau naar keuze? 
Op uw oproepingskaart kunt u lezen wat u dan moet doen. 

Meer w e t e n ? 

Voor meer informatie over het referendum kunt 
u tot en met 5 oktober terecht bij het 
Gemeentelijk Informatiecentrum aan de 
Kreupelstraat. In het GIC is een tentoonstelling 
te zien over het Noorderplantsoen. Ook kunt u 
er meer schriftelijke informatie krijgen. 
Het GIC is op werkdagen geopend van 9.00 tot 
16.00 uur, en op donderdag ook van 18.00 tot 
20.00 uur. 
Het GIC is voor vragen over het refendum tele-
fonisch te bereiken op 672000. 

In de Groninger Gezinsbode van maandag 
3 oktober zal de gemeente verder ingaan op het 
referendum. 

OOG TV zendt dinsdag 4 oktober een 'live' slot-
debat uit over het referendum Noorder-
plantsoen, in het programma Stadspraat. 
Stadspraat begint om 17.10 uur en wordt her-
haald om 19.10, 21.10 en 23.10 uur. 

R E F E R E N D U M 
NOORDERPLANTSOEN 


