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‘Onvrede bevolking
van de Stad groeit’
Menno Hoexum

Dirk van Driel neemt als voorzitter
van het Woonschepencomité Gro-
ningen het initiatief om het beleid
van het huidige gemeentebestuur
aan de kaak te stellen. De rode draad
in zijn betoog is het in zijn ogen vol-
ledig ontbreken van burgerpartici-
patie.

Hij noemt het schrijnend dat wet-
houders die burgerparticipatie hoog
in het vaandel hebben staan diezelf-
de burger zo weinig betrekt bij plan-
nen die in voorbereiding zijn of
reeds uitgevoerd. Hij baseert zich op
een lange reeks van voorvallen die
de media in de stad onder de loep ne-
men.

,,Ondanks alle fraaie beloftes in
het huidige collegeakkoord en de in-
troductie van de wijkwethouders
wordt de kloof tussen bevolking en
het gemeentebestuur steeds groter.
Een gezonde bestuurscultuur lijkt
verder weg dan ooit. Beloftes wor-

GRONINGEN Signalen over onvrede
onder de inwoners van Groningen
groeien met de dag. Nu slaat het
Woonschepencomité Groningen in
een pamflet alarm.

den niet nagekomen, convenanten
met bewonersorganisaties geschon-
den en inspraakprocedures omzeild
of genegeerd’’, schrijft Van Driel.

De voorzitter heeft van een week
berichten over onvrede geïnventari-
seerd. Rumoer over honderden wo-
ningen voor jongeren aan het Oos-
terhamrikkanaal, onvrede onder on-
dernemers over de introductie van
de koopzondagen, hogere huren
voor sportclubs en roeiverenigingen
die niet mee mogen praten over een
nieuwe accommodatie om hun
sport te beoefenen.

Van Driel laat het daarbij niet na
ook de onvrede onder de eigenaren
van de woonschepen te uiten. ,,Roe-
land van der Schaaf is benoemd tot
wijkwethouder voor de woonsche-
pen. De gemeente beschouwt vijf-

Woonbotencomité
hekelt gebrek aan
participatie

honderd schepen als een wijk, maar
in de gepresenteerde plannen zijn de
belangen van de woonschepen niet
terug te vinden.’’

De voorzitter van het Woonsche-
pencomité hekelt de bestuurscul-
tuur waarin groepen burgers in Gro-
ningen niet serieus worden geno-
men. ,,Afspraken komt de gemeente
niet na. Een voorbeeld. Waarom ko-
men twintig voor de aanleg van de
tram opgekochte ligplaatsen niet be-
schikbaar?’’

De groeiende onvrede heerst niet
alleen bij Van Driel en zijn comité.
Ook organisaties als Vrienden van
de Stad Groningen en de Bond
Heemschut hebben al eerder kantte-
keningen geplaatst bij het huidige
beleid. De Vrienden van de Stad Gro-
ningen organiseren eind deze
maand een bijenkomst waarop de
spanningen in de binnenstad aan de
orde komen.

Deze spanningen komen voort uit
een snel groeiende studentenpopu-
latie binnen de Diepenring en de
wens van het gemeentebestuur om
meer festiviteiten in het stadshart te
organiseren. De bevolking in het
centrum is in vijf jaar gegroeid van
18.464 naar 21.007 personen.


