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Beste bewoner, 

 
Na bijna 5 jaar van opkomen voor het algemeen belang van de Woonschepenhaven in het 
kader van het project revitalisering heeft het voltallige bestuur besloten per direct te 
stoppen. 
 
In de afgelopen jaren heeft het bestuur ondervonden dat het overleg met de gemeente 
Groningen uiterst moeizaam verloopt, het zogenaamde wijkconvenant hier (en overigens 
ook in andere wijken van Groningen) weinig voorstelt en dat een kritische houding van 
burgers niet op prijs wordt gesteld. We hebben als bestuur heel veel tijd en moeite gestoken 
in de overleggen met de verschillende projectleiders ( 4 in totaal), gemeenteambtenaren van 
RO/EZ, de verantwoordelijke wethouder en politieke partijen. Ook hebben we regelmatig 
gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens  de gemeentelijke raads- en 
commissievergaderingen.  Met  nieuwsbrieven (totaal 31) hebben we bewoners steeds op 
de hoogte gehouden en in de ledenvergaderingen heeft het bestuur steeds de bewoners 
betrokken. Helaas schatten wij in dat de huidige uitvoering van het project niet de eerder 
aan de gemeenteraad toegezegde toekomstbestendigheid van 30 jaar zal opleveren.  
 
Ook heeft het bestuur geconstateerd dat dit jaar met de start van de werkzaamheden in de 
Woonschepenhaven zowel de projectleider dhr. Bos (juridisch gesteund door dhr. Brink),  
als ook de aannemer het bestuur bewust buitenspel probeerde te zetten. Bovendien werd 
het inloopspreekuur voor individuele bewoners gebruikt als een algemeen  overleg waar 
slechts een klein aantal (veelal vaste) bewoners bij aanwezig waren. De niet aanwezige 
bewoners werden niet op de hoogte gebracht van hetgeen daar besproken werd door de 
aannemer. Wat betreft de overige communicatie tussen aannemer en bewoners: deze kan 
ook nog wel verbeterd worden is onze indruk, gezien de verschillende reacties van bewoners 
die het bestuur hebben bereikt.  
Tenslotte als je als bestuur ook nog last krijgt van onvolwassen en onbehoorlijk gedrag van 
een paar medebewoners dan is  de maat vol. Het bestuur zal haar werkzaamheden deze 
maand afronden. 
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