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GRONINGEN – Het Woonschepencomité Groningen (WCG) heeft uit de pers vernomen dat 
Roeland van der Schaaf de wijkwethouder wordt voor de 500 woonschepen in de stad. In een 
brief aan het college van B en W en de gemeenteraad spuien zij bij monde van voorzitter Dirk
van Driel hun gal over verstoorde verhoudingen tussen stadjers en hun openbaar bestuur.

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad

Wie de lokale media de afgelopen week gevolgd heeft, kan het niet zijn ontgaan: ondanks alle fraaie
beloftes in het college-akkoord 2014-2018 en de introductie van de wijkwethouder wordt de kloof 
tussen stadjers en het gemeentebestuur steeds groter. Een gezonde bestuurscultuur lijkt verder weg 
dan ooit: beloftes worden niet nagekomen, convenanten met bewonersorganisaties geschonden en 
inspraakprocedures omzeild of genegeerd.

Het Woonschepencomité (WCG) werd vorige week verrast door een journalist van Oog TV die wist
te melden dat Roeland van der Schaaf de wijkwethouder voor alle woonboten zal zijn. De ruim 500 
woonboten in Groningen worden door de Gemeente als één wijk beschouwd met het WCG als 
wijkorganisatie, maar zijn niet terug te vinden in de nieuwe plannen. (lees verder)

Maar er speelt veel meer. Het WCG wil al ruim anderhalf jaar duidelijkheid van de Gemeente op een aantal zeer 
belangrijke punten, maar krijgt die niet.

•Blijft de Roerende Zaak Belasting en daarmee de gelijke belasting ten opzichte van andere stadjers 
gehandhaafd? (lees meer)
•Blijft de overdraagbaarheid van ligplaatsvergunningen en daarmee de verkoopbaarheid van woonboten 
gewaarborgd?

•Wanneer en hoe gaat de gemeente de circa twintig opgekochte ligplaatsen opnieuw uitgeven ? De 
gemeente is daartoe verplicht door een raadsbesluit uit 2010. (lees meer)

•Gaat de Gemeente regelgeving aanpassen die het vrijwel onmogelijk maakt om een woonboot te 
vervangen, waardoor verwaarlozing in stand gehouden en zelfs bevorderd wordt? (lees meer)

Bekijk de voorbeelden van de afgelopen week (!) en begrijp waarom we tot de conclusie moeten komen dat niet alleen 
het WCG maar grote groepen stadjers zich buitenspel gezet voelen. 

•Bewoners Woonschepenhaven niet serieus genomen

De Partij voor de Dieren is ontevreden over hoe de Gemeente met de bewoners omspringt. Burgers zouden niet goed 
meegenomen worden in het project en hun mening wordt niet serieus genomen. Raadslid Gerjan Kelder: “Het college 
heeft een heel ander, veel positiever beeld van haar omgang met de bewoners dan de bewoners zelf. Dan klopt er toch 
echt iets niet.” (Groninger Gezinsbode 27-10-2014)

•Elke zondag koopzondag

“Voor een college dat participatie zo hoog in het vaandel heeft staan, is dit voorstel een lachertje.” Met haar opmerking 
verwees Kuik naar de uitslag van een enquête onder leden van de Groninger City Club. Hieruit blijkt dat 87 procent van 
de ondervraagde winkeliers geen behoefte heeft aan extra koopzondagen. (RTV Noord 29-10-2014)

•Omvorming Oosterhamrikzone tot studentencampus

…”De kanaalzone is stilletjes omgevormd tot studentencampus, zonder dat daar vooraf een brede discussie over is 
gevoerd en een visie is ontwikkeld”…”En dat terwijl het bestemmingsplan Waterrand nog steeds rept over uitgelezen 
mogelijkheden voor verschillende woonsferen met goedkope koop-, sociale huur- en middeldure koopwoningen, en 
ruimte voor buitenlandse studenten. Helaas is de ambitie om wijken te verbinden met gevarieerde woningbouw kennelijk
van tafel.” (DvhN 29-10-2014) 
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•Roeiverenigingen hekelen ‘participatie’

Roeiverenigingen Aegir, Gyas en de Hunze zijn teleurgesteld in de politiek. Ze zijn, anders dan beloofd, niet betrokken 
bij de plannen rond de roeibaan bij Harkstede, die vanaf 2015 dicht is. De wethouder en Bureau Meerstad hebben 
zonder overleg laten weten dat er geen vervangende baan komt. Wel wordt er gesproken over een ‘roeivoorziening’, 
maar daar heeft de roeisport nog nooit van gehoord. ‘Dat krijg je als je zonder de doelgroep sportbeleid maakt’, schrijven
de verenigingen. (DvhN 29-10-2014) 

•Hogere huurtarieven doodsteek sportclubs

…we hebben deze stijgingen totaal niet zien aankomen. Er is nooit over gesproken. Volgens Reudink betekent de 
verhoging voor sommige clubs een stijging van de accommodatielasten met meer dan 100 procent. “En dat terwijl het 
veel clubs toch al grote moeite koste de contributie te innen.” (DvhN 1-11-2014) 

Artikel geplaatst door Hans Berens op 3-11-14 11:34. 

Reacties:

• Dick Hukema · Top Commenter · Works at Retired
•

Hadden jullie iets anders verwacht dan. Er telt nog maar een ding. En dat is 
studentenhuisvesting. Wat er in het verleden allemaal is afgesproken en door de raad is 
goedgekeurd omtrent de woonboten wordt gewoon over boord gegooid. Wat is er terecht 
gekomen van de aanpak Noorderhaven. Wat is er terecht gekomen van het naleven van het 
vov.(verordening openbaar vaarwater)
Niet veel. Geld wat hiervoor beschikbaar gesteld was door de raad wordt naar ander 
objecten gesluisd. En natuurlijk kan je verwachten van een wethouder die ook nog eens 
voorzitter van de studenten huisvesting is dat deze de hele stad volbouwt met studenten 
woningen. Beloftes en afspraken met de bewoners in het gebied rond de oosterhamrikkade 
weten ze ineens niets meer van .nee gewoon duizend studenten woningen onder de naam 
jongerenhuisvesting plaatsen.dan ook nog zeggen dit gebied kan wel een opwaardering 
gebruiken. Laat me niet lachen met een wethouder 
die voor de tv zegt overal maar niet in mijn achtertuin. Dit college heeft lak aan bewoners en
gaat voor eigen succes. En met een raad die uit jaknikkers bestaat wat de college partijen 
betreft mag je niet verwachten dat ze ook maar een keer zullen tegenspreken en zeggen 
wethouders het is genoeg zo. Daar zijn ze te slap voor. Dat was in het verleden wel eens 
anders.
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