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Aanwezig 
- Dhr. P. den Oudsten Burgemeester gemeente Groningen 
- Dhr. R. van der Schaaf Wethouder gemeente Groningen 
- Martin Bos Projectleider, gemeente Groningen 
- Henk van der Velde Coördinator uitvoeringsagenda water 
- Sjouke van der Vlugt Coördinator waterprojecten 

- Dirk van Driel Woonschepencomité Groningen 
- Nico Tiel Woonschepencomité Groningen 
- Marten Albers Woonschepencomité Groningen 

- Circa 50 bewoners van de Woonschepenhaven 

Opening 
Burgemeester Peter den Oudsten opent de bewonersavond. 

- De burgemeester stelt de aanwezigen namens de gemeente Groningen voor. 
- We gaan vanavond naar elkaar luisteren. 
- We stoppen na ongeveer één a anderhalf uur. 
- We knippen de avond op in twee blokken 

1. Afronding van het revitaliseringsproject. Waar zijn jullie wel en niet tevreden over. 
2. Hoe gaan we hierna verder met elkaar. 

Blok 1, afronding revitaliseringsproject 
Bewoners Gemeente 

Vraag: Wat vinden jullie minder goed? 

Meerdere bewoners geven aan dat het baggeren
niet goed is gedaan. Het WCG geeft aan dat niet 
overal gebaggerd is. Steekproeven van bewoners
tonen aan dat niet overal voldoende diep 
gebaggerd is. Het WCG heeft een aantal 
deskundigen gevraagd om het uitgevoerde werk 
te beoordelen. Op 7 juni komen de deskundigen 
met een voorlopig rapport met hun bevindingen.
Marten Albers van het WCG somt een aantal 
bevindingen op. 

- Er is niet diep genoeg gebaggerd 
- De steigers zijn onveilig 
- Er is granulaat gedumpt 
- De nuts-kasten staan niet vast 
- De waterleiding is kwetsbaar 
- De damwandprofielen hebben scherpe 

randen, zijn daardoor onveilig 
- De draaibare delen van de sluis zijn 

onveilig 

We spreken af dat de gemeente het rapport 
ontvangt van het WCG. We zullen het rapport 



bestuderen en aangeven of en zo ja welke 
maatregelen nog  worden genomen ter  
afronding van het revitaliseringsproject. 

Diverse bewoners: 
- Van de besteklijst in het contract is niets 

overgebleven! 
- Er zou hier een prachtig park komen! Er 

wordt niet onderhouden, we zien nu 
bijvoorbeeld steeds meer bereklauwen. 

- Er ligt op meerdere plaatsen veel puin. 
- Er is slecht gecommuniceerd door de 

gemeente. 
- De schepen langs de wal liggen niet aan 

meerpalen afgemeerd. Er is nu geen 
goede afmeervoorziening. Diverse 
schepen liggen vast met spanbanden. 

- Waarom krijgt niet elke ligplaats 
meerpalen als afmeervoorziening? 

Reactie Martin Bos: 
- Er komt binnen 14 dagen duidelijkheid 

over het afmeersysteem. 
- Martin spreekt met een dhr. Boonstra 

(bewoner) af volgende week de situatie 
te plaatse te gaan bekijken. 

- Er is geen bestek. Er zijn eisen gesteld in 
het contract met de aannemer. De 
aannemer had de vrijheid om zelf met 
oplossingen te komen die aan de eisen 
van het contract voldeden. 

- Als wijziging is er een nieuwe stalen 
damwand gerealiseerd waardoor de 
woonboten langs de wallekant mogelijk 
geen meerpalen krijgen als aantoonbaar 
blijkt dat deze kunnen vervallen. 

- De aannemer had aangegeven dat er 
een andere (dan meerpalen) oplossing 
mogelijk is om de woonboten langs de 
wallekant af te meren. Dit ligt 
momenteel bij een extern 
ingenieursbureau om dit aan te tonen. 
Binnen 2 weken verwachten wij hier de 
uitkomsten van. 

- Als blijkt dat de woonboten ook 
deugdelijk zijn af te meren zonder 
meerpalen dan heeft dat onze voorkeur 
vanwege een de kosten.

- De aannemer heeft aangegeven  de 
werkzaamheden niet af te ronden 
vanwege een aantal incidenten. We zijn 



nu bezig met een andere aannemer die 
de werkzaamheden aan de openbare 
ruimte kan afronden. 

Reactie wethouder Van der Schaaf: 
- Het ging bij de keuze voor twee soorten 

afmeervoorziening om het geld. Er is 
veel geld met dit project gemoeid. Er zijn
scherpe keuzes gemaakt. Ik snap dat dat 
soms onrechtvaardig voelt. 

Bewoners: 
- Het gaat om slechts een stuk of 20 

schepen waar geen meerpalen staan. 
Dat is toch niet zo duur? 

- Ik heb er een bedrijf bij gehad. Zij geven 
aan dat afmeren niet anders kan dan 
met meerpalen. 

- Het is onveilig, vooral voor kinderen en 
dieren. Er is slechts één trap per steiger, 
dus als iemand in het water valt kan hij 
er niet uit. 

Reactie Burgemeester: 
- We gaan goed naar de situatie kijken, en

beoordelen of er nog extra maatregelen 
genomen moeten worden. Niemand wil 
hier een onveilige situatie. 

- We gaan nog met iedereen in gesprek 

Bewoners: 
- Het leidingwater is erg warm. De 

leidingen lopen door het water van de 
haven waardoor dit opwarmt. Dit is 
onprettig en ongezond. 

- Er wordt te hard gereden nu de 
drempels zijn weggehaald. 

Reactie gemeente: 
- De waterleiding is in opdracht van de 

gemeente op deze wijze aangelegd, met 
goedkeuring van het waterbedrijf. De 
kritische watertemperatuur ligt op 23 a 
25 graden. Bij een meting ter plaatse, 
een dag na de bewonersavond bleek de 
temperatuur niet te hoog. Zodra er zich 
wel weer hogere temperaturen 
voordoen, graag direct melden bij de 
gemeente, dan gaan we verder 
onderzoek doen. 

- We gaan beoordelen of het nodig is de 



drempels terug te plaatsen. 
- We hebben de medewerkers van 

stadsbeheer verzocht stapvoets te rijden
in de woonschepenhaven bij het 
ophalen van huisvuil. We gaan tevens 
bekijken of het huisvuil vaker opgehaald 
moet worden en of het nodig is dat er 
extra containers worden geplaatst. 

Niet alle bewoners hebben al hun punten naar voren kunnen brengen. We hebben nu wel een goed 
beeld. Alle bewoners krijgen nog de kans om hun punten naar voren te brengen in een individueel 
gesprek. 



Blok 2, hoe gaan we verder met elkaar? 
Bewoners Gemeente 

Wethouder Van der Schaaf opent. 
- Henk van der Velde zal in juni bij alle 

bewoners persoonlijk langsgaan. Henk 
bespreekt met jullie 2 dingen. 

1. Evaluatie project revitalisering. 
Wat zijn nog de open eindjes. 

2. Hoe gaan we om met de 
schuurtjes en andere 
bouwwerken. Wat staat er nu? 
Wat kunnen we legaliseren. We 
willen tegemoetkomen aan jullie
wensen en waar mogelijk 
schuurtjes gaan legaliseren. 
Hiervoor zijn wel 
vergunningaanvragen nodig. We
kijken hierbij wel heel kritisch 
naar de veiligheid. Bij onveilige 
situaties zullen moeten 
handhaven. 

Bewoner: 
- Ik heb in 1992 een brief van de 

gemeente ontvangen waarin stond dat 
er voor mijn steiger en schuur geen 
vergunningaanvraag nodig was. Geldt 
dat nog steeds? 

Reactie gemeente: 
- Dat moeten we uitzoeken. Henk van der 

Velde neemt dit soort zaken mee in de 
inventarisatie. Algemene regel is wel dat
de bebouwing pas is gelegaliseerd als er 
een vergunning is afgegeven. 

Bewoner: 
- Wanneer krijg ik een vast huisnummer? 

Ik heb nog steeds geen nieuwe 
ligplaatsvergunning van de gemeente 
gekregen. 

Reactie Henk van der Velde: 
- Er was onduidelijkheid over de 

huisnummers. Er waren twee 
verschillende nummeringen. Dat was 
verwarrend. De juiste nummering is die 
waarbij de schepen aan steiger 2 vanaf 
nummer 20 beginnen, de schepen aan 
steiger 3 vanaf 30 enz. Dit wordt nu in 
de registratie verwerkt. Nadat de juiste 



huisnummering is verwerkt kan VTH de 
ligplaatsvergunning afgeven. Henk doet 
navraag bij VTH over wanneer de 
bewoners hun ligplaatsvergunning 
tegemoet kunnen zien. Henk neemt nog 
deze week contact op met de bewoner 
om hierover duidelijkheid te geven. We 
willen dit zo snel mogelijk opgelost 
hebben. 

Bewoner: 
- Kunnen er weer huisnummerbordjes 

geplaatst worden aan het begin van de 
steigers? Pakketbezorgers en 
pizzakoeriers rijden nu vaak verkeerd. 

Reactie gemeente: 
- Het lijkt ons geen probleem om bordjes 

te gaan plaatsen. Dit punt nemen we 
mee in de inventarisatie. We moeten 
hiermee wel wachten tot de definitieve 
huisnummering een feit is. 

Bewoners: 
- Kan er weer een geperforeerde plaat 

voor de sluis geplaatst worden? Zodat 
de deining en zuigende werking wordt 
afgevlakt als er schepen langsvaren. 

- Er staat bij de sluis niet aangegeven dat 
deze naar binnen draait. Dat kan 
gevaarlijke situaties opleveren. 

Reactie gemeente: 
- Deze punten nemen we mee voor de 

inventarisatie voor de afronding van de 
revitalisering. 

- Martin Bos geeft aan dat eind 
september de werkzaamheden afgerond
zullen zijn door de (nieuwe) aannemer. 

- Henk van der Velde noteert bij de 
gesprekken met de bewoners ook welke 
afspraken zij individueel met de 
aannemer hadden gemaakt. Hier zullen 
we op terugkomen. 

- We leggen het beheer weer bij de 
Wijkpost neer, hiervoor vindt in de week
van 12 juni een overdracht plaats. 




