
21  maart  2014 , pag.  18

Omwonenden dwingen bouwstop af

‘De rechter
noemde
het
konijnenhokken’

ACHTERGROND VAN KERCKHOFFSTRAAT

De gemeente Groningen heeft verzuimd een ingrijpende wijziging van een bouwplan aan de Van
Kerkckhoffstraat bekend te maken. Omwonenden hebben met succes een bouwstop geëist.

GRONINGEN ,,Ongelooflijk, de min-
achting waarmee je behandeld
wordt bij de dienst ruimtelijke orde-
ning als je bezwaar maakt tegen dit
soort projecten voor studenten. ‘In
deze stad discrimineren we geen
studenten’, kregen we te horen.’’

Met zijn buurvrouwen Anja Rab-
bers en Annemieke Beereboom kijkt
Eelko Hooijmaaijers vanaf het bal-
kon uit op een betonnen vlakte. Tot
vorig najaar was het een boom-
gaardje met moestuin. Er zat altijd
een oude buurman tussen de peul-
bonen onder een kromme peren-
boom. Maar de buurman verhuisde.
Een dag na zijn verhuizing trokken
graafmachines de hele tuin leeg. Nog
twee dagen later werd de hele tuin
volgestort met beton.

De enorme betonplaat zou be-
doeld zijn om fietsen op te parkeren,
maar het heeft toch ook de trekken
van een fundering voor een bouw-
werk. Het pand aan de Van Kerck-
hoffstraat bleek te zijn gekocht door
een particulier die plannen had om
te verhuren. Een buurman wist te
vertellen dat de gemeente een ver-
gunning had afgegeven om in de
aanbouw (een voormalig fabriekje
voor remvoeringen) drie apparte-
menten te vestigen. ,,Die aanvraag is
midden in de zomervakantie gepu-
bliceerd in De Gezinsbode’’, zegt
Hooijmaaijers. ,,Vandaar dat bijna
niemand ergens van af wist.’’

Hooijmaaijers ging met wat
buurtgenoten op onderzoek uit en
belandde bij het loket bouwen en
wonen van de gemeentelijke dienst
ruimtelijke ordening aan het Zuider-
diep. ,,Er was inderdaad een vergun-
ning afgegeven voor drie apparte-
menten. Maar later is het bouwplan,
zonder dit bekend te maken, aan-
zienlijk gewijzigd.’’ Niet drie, maar
acht kleine kamers moest de voor-
malige garage in het in de jaren ’30
gebouwde pand nu gaan bevatten.

,,De rechter noemde het konijnen-
hokken’’, zegt Hooijmaaijers. Want
in de rechtbank belandden de bewo-
ners die een onmiddellijke bouw-
stop eisten. En kregen van de rechter.
Reden: de gemeente had de wijzi-
ging in het bouwplan bekend moe-
ten maken om omwonenden de ge-
legenheid te geven bezwaar te ma-
ken. Hooijmaaijers: ,,Je gaat ervan
uit dat de overheid betrouwbaar is’’,

Omwonenden
Bram Hulzebos

zegt Hooijmaaijers, ,,en dat ze zich
aan hun eigen regels houden. Niet te
geloven dat ambtenaren zoiets uit-
halen.’’

Bouwwethouder Roeland van der
Schaaf (PvdA) kan niet verrast zijn
geweest door de kwestie. In oktober

sprak een omwonende hem tijdens
de Plantsoenloop aan op de kwestie.
Ze hebben er niets meer over ge-
hoord. ,,Ja, een mailtje met Valentijn.
Of we op hem wilden stemmen.’’

De buurtbewoners vermoeden
dat de acht ‘kippenhokken’ bedoeld
zijn voor studenten. Beereboom kan
er met haar verstand niet bij: ,,Er lig-
gen dikke nota’s over studenten-
huisvesting, politici zitten vol met
praatjes over het leefbaar houden
van de stad. Maar in deze straat is de
toegestane norm voor studenten al
bereikt en de gemeente werkt ge-
woon mee aan het omzeilen van het
eigen beleid. Heel kwalijk.”

De woordvoerder van wethouder
Van der Schaaf bevestigt dat Van der
Schaaf bekend is met de zaak. Hij wil
nu niet reageren, maar wil eerst met
de bewoners om tafel.

Van Kerckhoffstraat geen incident
De manier waarop ambtenaren in
de Van Kerckhoffstraat de grenzen
van de regelgeving opzoeken en er
overheen gaan, is niet uniek. De
afgelopen jaren haalde de dienst
meerdere keren het nieuws door-
dat ambtenaren de regels aan hun
laars lapten en omwonenden (en
de rechtbank) op het verkeerde
been zetten.

Berucht is de kwestie Hortus-
buurt waarbij het stadsbestuur in
een jarenlange juridische strijd
verzeild raakte met de buurt.
Afspraken werden niet nageko-
men, cruciale stukken verdwenen
uit het dossier, het gedrag van
ambtenaren werd ervaren als
arrogant. Uiteindelijk moest de
gemeente de buurt compenseren

omdat de norm ‘voor behoorlijk
bestuur’ was overschreden, aldus
de gemeentelijke ombudsman.

In de Tuinstraat vertelde het
stadsbestuur drie verschillende
verhalen (onder meer in raad en
rechtbank) over een omstreden
bouwvergunning. Intussen be-
schuldigde het omwonenden van
‘complotdenken’. Bij de Raad van
State kregen de omwonenden
vervolgens gelijk.

De strubbelingen in de Hortus-
buurt waren mede aanleiding om
een commissie ‘cultuurverande-
ring’ op te tuigen. De ambtelijke
organisatie van de gemeente zou
anders met Stadjers om moeten
gaan. Deze commissie wordt opge-
heven.
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¬ Buurtbewoners Annemieke Beereboom, Eelko Hooijmaaijers en Anja Pabbers (vlnr) kijken nu uit op een betonnen ‘tuin’. Foto Duncan Wijting


