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Woonschepenbewoners: Dit slaat in als bom
Het Woonsche-
pencomité Gro-
ningen is flink ge-
schrokken van de
plannen om de
Diepenring op te
schonen. ,,Dit gaat
heel ver. Alleen de
excessen zouden
aangepakt wor-
den.’’

ROELOF VAN DALEN

H et Woonschepencomité
Groningen hoorde een
maand geleden dat de ge-

meente Groningen van plan is bijna
veertig schepen uit de Diepenring te
halen. ,,Een bericht dat insloeg als
een bom’’, zegt voorzitter Dirk van
Driel.

Het comité was al langer in ge-
sprek met de gemeente over de kwa-
liteit van de schepen. Sterker, het
zegt zelf aangekaart te hebben dat de
lelijke, verpauperde exemplaren
zouden moeten verdwijnen. ,,De ge-
meente dacht daarover goed mee.

We dachten dat de excessen aange-
pakt zouden worden’’, zegt Van
Driel. ,,Maar dit plan gaat veel ver-
der.’’

Op het stuk tussen de rechtbank
en de Oosterhaven liggen meerdere
woonboten die er slecht aan toe zijn.

,,Het gaat vooral om de kamerver-
huurbakken’’, zegt Van Driel. De
schepen worden verhuurd aan stu-
denten. De gemeente wil eigenaren
vragen te verhuizen naar een andere
ligplek. Maar het Woonschepenco-
mité betwijfelt of de verhuurders

aan studenten dat zien zitten. ,,Dat
gaat de gemeente gigantisch veel
geld kosten. Die eigenaren willen
hun huuropbrengst gecompenseerd
zien. We betwijfelen dan ook ten
zeerste of dit een realistisch plan is.’’

De ambities zijn gisteren door de

‘We betwijfelen
ten zeerste of
dit een realistisch
plan is’

gemeente gepresenteerd. Een
maand geleden werd het Woonsche-
pencomité geïnformeerd over de
vergaande plannen. De woonboot-
bewoners zijn er niet over te spreken
dat ze het pas onlangs hoorden.
,,Hoe lang weet de gemeente dit al?
We hadden dit willen bespreken met
onze achterban. Dat is in die korte
tijd niet gelukt.’’

De berichten hebben veel woon-
bootbewoners gealarmeerd, merkt
de voorzitter. ,,Mensen die met veel
plezier op het deel wonen waar de
gemeente het nu over heeft liggen
hier wakker van.’’

De gemeente zegt zo’n dertig bo-
ten te willen verwijderen. In ruil
zouden er evenveel ligplaatsen te-
rugkomen op andere plekken. Die
moeten heel snel aangelegd worden,
vindt het comité. ,,We staan al in de
min. In de woonschepenhaven zijn
negen plekken verdwenen en negen
schepen in de Diepenring zijn ook al
opgekocht door de gemeente. Nieu-
we plaatsen daarvoor moeten we
nog terugzien.’’

Het water langs de Turfsingel, een van de plekken die de gemeente wil aanpakken. FOTO DVHN/ROELOF VAN DALEN


