
24  september  2015 , pag.  26

Het laatste woord voor de
Woonschepenhaven. Voorlopig
GRONINGEN Bewoners van de Woon-
schepenhaven zijn ontevreden
over het groot onderhoud dat aan-
nemer Oosterhof Holman uitvoert.
Het duurt ze te lang.

Bovendien laat de communicatie
tussen aannemer en bewoners te
wensen over. Dat bleek gisteravond
tijdens een bewonersbijeenkomst in
de keet van de aannemer. De laatste
bijeenkomst, zegt de aannemer.

Dat valt te bezien, want van een
leien dakje gaat het onderhoud niet.
De herstelwerkzaamheden - de
openbare weg verharden, de haven
uitbaggeren, steigers opknappen en
gas- en elektriciteitskastjes beveili-
gen - zijn in mei begonnen en zou-
den komende kerst afgerond zijn.
Bewoners vrezen dat het kerst 2016
wordt. Niet alleen gaan de werk-

zaamheden traag, de kosten vallen
ook 1 miljoen hoger uit voor de ge-
meente en komen uit op 5 miljoen
euro. De bewoners zijn het zat: ze
wachten al jaren op het groot onder-
houd.

Om de bewoners ter wille te zijn, is
er de laatste tijd geregeld een bewo-
nersbijeenkomst geweest. De boot-
bewoners vinden dat de aannemer
beter met ze dient te overleggen over
struikelblokken en vertragingen.

Voor bewoner Martin Oosterhof is
het duidelijk waar het spaak loopt:
afspraken worden niet nagekomen.
Als voorbeeld noemt hij het parkeer-
probleem. Hij richtte zich gisteren
tot hoofdaannemer Martien Tol-
boom: ,,Vijf weken geleden is ons
parkeerruimte beloofd maar die is er
nog steeds niet.’’ Een heldere uitleg
van Tolboom blijft uit. ,,Er zijn zoveel

kleinigheden dat er wel eens dingen
fout gaan. Al die kleinigheden staan
met elkaar in verband en dat maakt
het soms lastig’’, zegt Tolboom.

Dat de onderlinge communicatie
beter kan, vindt ook Tolboom. Vol-
gens hem helpen de bewonersbij-
eenkomsten niet om die te verbete-
ren en leveren ze niet veel op. Van-
daar dat bewoners voortaan met
hun klachten terecht kunnen bij het
hoofdkantoor van Oosterhof Hol-
man.

Tolboom zelf behandelt uiteinde-
lijk de vragen en klachten, zegt hij.

Bewoner Gijs Zeeman vindt dit
geen goede gang van zaken. ,,Dat de
klachten niet direct behandeld kun-
nen worden is een slechte zaak. Op
deze manier kweek je juist meer af-
stand tussen de uitvoerder en de be-
woners.’’
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