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vernoemen fietspad Zuidhorn-Groningen naar Bauke Mollema 

Geachte heer Kamminga, 

In uw bovengenoemde brief stelt u ons schriftelijke vragen over het vernoemen van het fietspad Zuidhorn-
Groningen naar Bauke Mollema. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Heeft u ook zo genoten van de prachtige overwinning van Bauke Moiiema in de vijftiende etappe 
van de Tour de France? 
Ja. 

2. Bent u het met de D66-fractie eens dat deze unieke prestatie een bijzondere herinnering 
verdient? 
Ja, daar zijn wij het mee eens. In 2016 werd de brug over het Aduarderdiep bij Nieuwklap (tussen 
Aduard en Groningen) door leden van fietsvereniging 'Voordewind' al eens omgedoopt tot de Mollema 
Bult. De recente overwinning vraagt om een 'grotere' herinnering. 

3. Is het college bereid om - samen met de colleges van de gemeentes Groningen en Zuidhorn en 
Bauke Mollema zelf - te kijken of de fietsroute plus tussen Zuidhorn en Groningen vernoemd kan 
worden naar Bauke Mollema? 
Ja, ons college is zeker bereid om samen met andere partijen te onderzoeken of de naam van Bauke 
Mollema verbonden kan worden aan de Fietsroute Plus tussen Zuidhorn en Groningen. Deze opgave 
past uitstekend binnen het onlangs opgestarte project met betrekking tot het verbeteren van de 
herkenbaarheid van onze Fietsroutes Plus (en het hoofdfietsnetwerk in de stad Groningen). Dit project 
maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020 (projecten A2 en G7) dat wij op 
18 juli 2017 hebben toegezonden aan Provinciale Staten (documentnummer 2017-061.798/29/A.13). 
Daarnaast kan het een promotionele waarde hebben voor de fietsverbinding en daarmee bijdragen aan 
de doelstelling om meer mensen op de fiets te krijgen. 

Tot slot merken wij ter informatie nog op dat in 2012 Bauke Mollema samen met gedeputeerde Boumans en 
burgemeester Swart de officiële openingshandeling van de Fietsroute Plus Groningen-Zuidhorn heeft verricht. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

G^eputeen^ Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


