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De dialoog wordt gemist

OPINIE VOOR DE VERANDERING

Het nieuwe college van B en W krijgt in de stad de handen nog niet op elkaar.
Woensdag volgt de eerste echte, grote, krachtproef: de begroting 2015 moet door
de raad. Dat belooft op voorhand een pittige dialoog.

Richold Brandsma

GRONINGEN Afgelopen zondag was
er een van de reguliere 16 koopzon-
dagen in de Groninger binnenstad.
Wethouder Ton Schroor was aanwe-
zig. Om te relaxen, zei hij op Twitter.
In meerdere tweets bezong de wet-
houder de lof van de koopzondag:
‘voorziet in een behoefte’.

Daags na het ultieme debat over
de uitbreiding naar 52 koopzonda-
gen in Groningen was het zout
strooien in verse wonden. En dat ge-
beurde. ,,Het is een wethouder die
een dikke vinger opsteekt naar 255
winkeliers in de stad die niet op zon-
dag open willen’’, zei een veront-
waardigd gemeenteraadslid deze
week.

Zo zal Schroor het in zijn enthou-
siasme ongetwijfeld niet hebben be-
doeld, maar handig was het ook niet.
En die onhandigheid overkomt het
in mei aangetreden stadsbestuur va-
ker. Te vaak. De hartenkreet van de
voorzitter van het woonschepenco-
mité, die eerder deze week zei dat
Groningers zich niet meer serieus
genomen voelen door de gemeente,
sprak boekdelen. Te vaak gaat het
mis of net niet helemaal goed.

Het college van B en W kan zich

‘Een dikke vinger
naar winkeliers
die zondags niet
open willen’

dat domweg niet permitteren. In dit
stadsbestuur zitten enkele geestelijk
vaders van de ‘putsch’ in oktober
2012. Jonge, aanstormende gemeen-
teraadsleden maakten toen met een
stevige bestuurscrisis een einde aan
de naar hun mening ‘regenteske be-
stuurscultuur’ in het stadhuis. Dat
kreeg zijn definitieve beslag in het
coalitieprogramma Voor de veran-
dering van dit voorjaar. Al op de
tweede bladzijde staat: ‘Wij willen
een overheid zijn die goed kijkt en
luistert. En dus verschillen consta-
teert in behoefte en betrokkenheid
aan ruimte… Bovenal zijn we dienst-
baar. In het besef dat we een van de
vele partners zijn die de stedelijke sa-
menleving maken’.

Sommige winkeliers zullen vin-
den dat deze passage lastig rijmt met
de koopzondagtweets van wethou-

der Schroor. Het valt ook slecht te rij-
men met de vele besloten bijeen-
komsten in het stadhuis. Deze
maand alleen al vier. Wat is er nu zo
geheim aan het supportersproject
van FC Groningen?

Maar waar het toch vooral aan
schort is de dialoog met bewoners.
In bijvoorbeeld de Hoornsemeer
(paviljoen Hampshire Hotel), in de
roeiwereld (roeibaan Harkstede), in
de Oosterhamrikzone (jongeren-
huisvesting), bij de inspraak oost-
wand Grote Markt (passage), in de
binnenstad (koopzondag), aan de
Paterswoldseweg (tunnel), in de
sportwereld (hogere huur), in De
Wijert (sporthal). Het fietspad bij En-
gelbert, nadrukkelijk wél samen met
bewoners, is een pareltje dat meteen
enorm wordt opgepoetst.

De dialoog, dan wel het luisteren,
betekent niet dat boze Stadjers hun
zin moeten hebben Maar steeds
weer klinkt de opmerking dat men-
sen zich niet gehoord voelen. Dat ze
het gevoel hebben geen voet tussen
de deur te krijgen bij de gemeente.

En dat zou, twee jaar na oktober
2012, toch heel erg anders moeten
zijn.
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