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Kunstenares zegt zon vaarwel

ACHTERGROND STUDENTENHUISVESTING

Kunstenares zegt zon vaarwel

Groningen worstelt met huisjesmelkers die elk gaatje in de regelgeving weten
te vinden. Het levert opgesplitste en opgetopte woningen op. Zelf zoekt de
gemeente soms ook de randen op, merkt kunstenares Nelleke Allersma.

Kunstenar
Richold Brandsma

GRONINGEN Vorige week maakte
wethouder Roeland van der Schaaf
bekend dat de gemeente strenger
gaat letten op afwijkingen van het
bestemmingsplan. Bij aanvragen
van een vergunning wordt vanaf nu
meer gekeken naar belangen van de
buurt en de leefbaarheid: paal en
perk aan optoppen en opsplitsen.

Enkele bewoners van de Tuin-
bouwstraat hebben geen enkel ver-
trouwen meer in de gemeente als
gaat het om studentenhuisvesting.
In een open brief verklaren ze dat de
gemeente het belang van vaste be-
woners aan de laars lapt.

Ook op de internetsite verzette-
gendeflat.wordpress.com verenigen
Stadjers zich in het verzet tegen de
bouw van studentenkamers in druk
bewoonde buurten. Vooral de bouw
van negentig appartementen in de
Noorderkerk leidt in de buurt tot
grote woede.

Kunstenares Nelleke Allersma
voert al geruime tijd een strijd tegen
het ophogen van panden aan de Pot-
tebakkersrijge. Zelf woont ze er pal

‘De stad verander

achter in de Westerhavenstraat. Daar
heeft ze een klein plaatsje dat, als de
plannen doorgaan, wordt omzoomd
door hoge panden. Allersma heeft
het gevoel dat haar stukje stad door
de bouwsels verandert in ‘een soort
sloppenwijk’. De 15 procentnorm
heeft in haar buurt een aparte di-
mensie gekregen, zegt ze. ,,Van de be-
woners is 15 procent niet-student.’’
Maar Allersma voelt zich vooral be-
dreigd en geïntimideerd. ,,Er is me al
een paar keer gevraagd af te zien van
mijn bezwaren. Nou, dan zet ik juist
door.’’

In de plannen ontdekte Allersma
al eens een foutief ingetekend pad
achter haar woning. Ze plaatst vraag-
tekens bij de zorgvuldigheid. De be-
zwaarschriftencommissie, die niet
heel vaak bezwaren tegen een ont-
trekkingsvergunning gegrond ver-
klaart, plaatste die vraagtekens ook.
Na de hoorzitting kreeg de gemeen-
te het verzoek meer duidelijkheid te
geven.

Uit het antwoord van de gemeen-
te blijkt dat de bouwplannen vol-
gens het oude bestemmingsplan
Westerhaven niet hadden gemogen.
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Er was een afwijkingsbevoegdheid,
maar die is ‘abusievelijk niet toege-
past’. De gemeente wil alsnog ge-
bruikmaken van de afwijkingsbe-
voegdheid (waar ze zelf nota bene
strenger mee wil omgaan), want het
bestemmingsplan Westerhaven is
inmiddels vervangen door het be-
stemmingsplan Binnenstad, dat veel
meer mogelijkheden biedt.

Voor de 15 procentnorm (het
maximum is bereikt) heeft de ge-
meente ook een oplossing. Die norm
is geldig voor het gedeelte vlak bo-
ven de winkel aan Pottebakkersrijge.
Niet voor de achterkant van het
pand, dat ooit deel uitmaakte van de
winkel. Juist daar komt de ophoging.

Allersma zet haar strijd door. Ze
overweegt de achterkant van haar
woning fluorescerend roze te schil-
deren. Niet leuk voor haar aanstaan-
de buren. Maar de schittering geeft
haar in elk geval de illusie van zon-
licht op haar plaatsje, want van de
zon moet Allersma afscheid nemen
als de plannen doorgaan. ,,Tsja, de
studenten wonen straks op stand
aan de diepenring en Nelleke Aller-
sma woont erachter in de schaduw.’’
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