
Verzet wijkbewoners tegen plannen Hampshire Hotel    

Artikel geplaatst door Marco in 't Veldt op 9-01-15 11:57. 

Het Hampshirehotel in de Hoornsemeer wil graag aan het water liggen. Daarvoor is een plan 
ontwikkeld. Meer dan honderd bewoners van de wijk Hoornse Meer hebben zich verenigd in hun 
verzet hiertegen, in de Werkgroep Noordoosthoek Groen! 
Het Hampshire Hotel is een industrieachtig gebouw waarvan de achterkant nu nog grotendeels aan 
het oog wordt onttrokken door bomen. Het ligt bij een rustige kant van het Paterswoldsemeer. Het 
hotel wil echt aan het meer komen te liggen. Hiervoor is een grondige reconstructie van het gebied 
nodig.

Groen behouden 
De werkgroep maakt bij de gemeente bezwaar tegen de plannen. De bewoners willen dat het 
groene, rustige karakter behouden blijft en vrezen voor aantasting van de natuur nu en op langere 
termijn. Ze vinden dat er al genoeg horeca rond het meer is en vrezen verder voor extra verkeers- en
parkeeroverlast. Ook vinden ze dat de wijk eerder en beter had moeten worden betrokken bij de 
discussie over het gebied.

Ook formele bezwaren
De Werkgroep heeft een uitgebreide, gedetailleerd onderbouwde reactie aan het college van B&W 
gestuurd.
De Werkgroep concludeert dat het Voorontwerp, opgesteld op basis van een niet openbaar gemaakte
overeenkomst tussen Hampshire en gemeente, alleen maar gericht is op een betere exploitatie van 
het Hampshire hotel.
Het plan is bovendien in strijd met het beleid van zowel rijk, gemeente, provincie als Meerschap. 
Zij vraagt B&W het Voorontwerp in te trekken. De Werkgroep zegt niettemin te allen tijde bereid te 
zijn tot constructief overleg.

SP en CDA ontevreden over communicatie Hampshire Hotel bij Hoornse Meer  

Artikel geplaatst door Jos Jansen op 16-10-14 09:47.  

GRONINGEN – De gemeenteraadsfractie van de SP en het CDA zijn ontevreden over de manier 
waarop het Hampshire Hotel met de omwonenden van het Hoornse Meer communiceert.
Het Hampshire Hotel is van plan om een groot deel van het groen aan de noordkant van het 
Hoornse Meer uit te graven om een horecapaviljoen aan het hotel mogelijk te maken. Omwonenden
namen contact op met de fracties van het CDA en de SP om duidelijk te maken dat zij zich slecht 
betrokken voelen.
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Besloten bijeenkomst

Omwonenden zijn zeer ontevreden over de manier van communiceren van het Hampshire Hotel (en 
bureau Legters) met de omwonenden, onder andere de besloten bijeenkomsten voor raadsleden en 
bestuursleden van het Meerschap viel slecht bij de omwonenden. Deze besloten bijeenkomst schoot 
ook in het verkeerde keelgat bij de fracties van de SP en het CDA, om die reden zijn beide fracties 
ook niet op deze uitnodiging ingegaan. In schriftelijke vragen aan het college van B&W vragen de 
beide fracties op welke manier het college meewerkt aan de plannen van het Hampshire Hotel en 
omwonenden niet eerder en beter betrokken hadden moeten worden bij de plannen.


