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Het Woonschepencomité Groningen bestaat sinds 1983 en heeft een belangrijk aandeel gehad in de 
vormgeving van het huidige wonen op het water in de gemeente Groningen. 
Nutsvoorzieningen, rechtszekerheid, betaalbare en eerlijke woonlasten, nieuwe ligplaatsen: er is heel veel 
werk door het WCG verzet. 

Waterbewoners zijn over het algemeen nog steeds zeer betrokken bij hun bijzondere woonvorm. 
Woonboten zijn vaak onderwerp van discussie en ze staan altijd wel ergens op een agenda. 

Het WCG is door de gemeente erkend als de bewonersorganisatie van alle ruim 500 woonboten: dit heeft 
in 2010 geleid tot de opstelling van het (wijk)convenant met het WCG. Voor welzijns- en zorgfuncties 
haken woonbootbewoners echter aan bij de wijk waarin zij liggen.
 
Het WCG hecht sterk aan het convenant met de gemeente. Helaas maken wij te vaak mee dat het 
convenant niet correct door de gemeente wordt nageleefd. 
 
Adviesrecht, tijdige informatie, beslissingstermijnen, etc. het wordt regelmatig niet serieus genomen door 
sommige gemeentelijke instanties.

Op onze website zijn daarvan meerdere voorbeelden te vinden: (klik item voor meer informatie)
Beleidsplan Wonen op het Water
Aanpassing Verordening Openbaar Vaarwater  (december 2013).
Dossier Toeter- horecaterras op woonboot
Opiniestuk WCG over participatie en convenant 
Reacties media en bewonersorganisaties op opiniestuk WCG
Dossier Oosterhamrikkade
 
Maar het kan ook anders, zaken die prima zijn verlopen:
Aanpak Noorderhaven
Aanpak Winschoterdiep Westzijde
 
De Woonschepenhaven is een verhaal apart, deze bewoners hebben een eigen wijkorganisatie (Vereniging
Woonschepenhaven Groningen- VWG) met bijbehorend convenant.
 
Persoonlijke noot:

Ik heb de indruk dat de gemeente bewonersorganisaties steeds vaker probeert te passeren. Het college van 
B&W geeft regelmatig aan rechtstreeks met de burgers "in gesprek" te willen: Let's Gro, Stadjerspanels, 
inloopbijeenkomsten, etc. Vaak zijn deze bijeenkomsten erg vrijblijvend, zonder goede verslaglegging.   

Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling. Deze gemeentelijke "peilingen" naar aanleiding van eerder 
vastgestelde plannen worden vaak gebruikt om nieuw beleid te onderbouwen. Er ontstaat een beetje een 
"wij draaien wat u heeft geroepen"- cultuur, waarbij ondernemers en de meest mediagenieke clubjes hun 
zin krijgen. Wat lijkt te verdwijnen is de invloed en expertise van oprecht betrokken bewoners die zich 
jarenlang hebben ingezet voor hun wijk.
 
Maar wellicht is het ook de tijdsgeest: een kritische houding lijkt niet erg populair en er zijn steeds minder
mensen te vinden die zich pro deo willen inzetten voor hun wijk, vaak vanwege een houding "het maakt 
allemaal niets uit, de gemeente luistert toch niet". Van dit laatste is het Oosterhamrik-dossier helaas een 
goed voorbeeld. 

Vriendelijke groet,

Dirk van Driel (voorzitter)

http://www.woonschepencomite-groningen.nl/index.php/Convenant
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