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Wijk Zilvermeer wil
wakeboardpark nietwakeboar
Menno Hoexum

Bewoners zeggen geschokt te zijn
over het handelen van het stadsbe-
stuur en ambtelijke diensten die in
hun ogen elke vorm van inspraak
ondermijnen. Voor een eerste bijen-
komst waar de plannen zijn ont-
vouwd, zijn mondjesmaat uitnodi-
gingen verstuurd en is het wijkcomi-
té gepasseerd.

De boosheid is verwoord in een
lange brief die de voorzitter van de
bewonersvereniging Zilvermeer aan
het stadsbestuur heeft gestuurd. De
vereniging kondigt aan zich met
hand en tand tegen de plannen te
verzetten en bereidt bezwaarschrif-
ten tegen de vergunning voor.

De plannen voor een wakeboard-

GRONINGEN Bewoners van de wijk
Zilvermeer vrezen grote overlast
van wakeboarders. Die lijken een
baan in de Kardingerplas te krijgen.

park hebben een lange geschiedenis.
De eerste gedachten zijn ter sprake
gekomen tijdens een slecht bezochte
informatiebijenkomst in een zaal
van het sportcentrum Kardinge. Op
16 december was er opnieuw een bij-
enkomst. Daar kwamen meer bewo-
ners van Zilvermeer op af. Zij uitten
hun ongenoegen. Deze protesten
hebben geen zin gehad, want op 8 ja-
nuari maakte de gemeente bekend
de vergunning in behandeling te ne-
men.

Voorzitter Bronsema van de wijk-
vereniging vermoedt opzet. Hij
schrijft dat de bewoners door de
ambtenaren in de maling zijn geno-
men, omdat ze op 16 december al
wisten dat de aanvraag een dag eer-
der was ingediend. Hij hekelt deze
schijndemocratie.

De Stadspartij stelde vorig jaar no-
vember nog vragen over de kwestie
en dat leidde tot een ontkennend
antwoord van he stadsbestuur. ,,Be-

eboardpar

woners van de wijk Zilvermeer zijn
correct geïnformeerd over verschil-
lende ontwikkelingen rondom de
Kardingerplas. Het gaat onder meer
om de evenementen in het gebied
en de aanleg van een wakeboard-
baan. Volgens de gemeente zijn zij
op de gebruikelijke manier op de
hoogte gebracht. De gemeente er-
kent een verouderd e-mailadres te
hebben gebruikt om informatie te
verspreiden.

Het wakeboardpark bestaat uit

Bezwaarschriften
tegen twee
torens in
voorbereiding

twee torens met kabels die de spor-
ters over het water voortslepen, ver-
gelijkbaar met de waterskibaan in
Harkstede. Een deel van de huizen
van de wijk Zilvermeer grenst met de
achtertuinen aan de Kardingerplas.
De wijkbewoners vinden dat ze al
veel hinder ondervinden van pop-
concerten, houseparty’s en sport-
toernooien die op en rond de water-
partij worden gehouden. ,,Het is een
behoorlijke aantasting van het
woongenot, zo erg zelfs dat bewo-
ners regelmatig hun woning ont-
vluchten’’, schrijft voorzitter Bron-
sema. Hij refereert aan de vele klach-
ten die bewoners van de wijk over de
activiteiten hebben gemeld.

De brief roept de leden van de ge-
meenteraad op het belang van de
wijkbewoners ter harte te nemen. De
wijkvereniging heeft ook bezwaren
gemaakt tegen de plannen om van
de Kardingerplas een evenementen-
terrein te maken.

niet

¬ Een wakeboarder op de waterskibaan in Harkstede. In Kardinge komt een vergelijkbare voorziening. Foto Archief Jan Willem van Vliet


