Aan het college van B en W van de gemeente Groningen
Betreft: schriftelijke vragen ex. art 42 RvO inzake niet afgeronde revitalisering Woonschepenhaven.
Groningen, 3 augustus 2018
Geachte college,
De afgelopen jaren zijn er meerdere malen debatten in de gemeenteraad gevoerd over de revitalisering van de Woonschepenhaven. In 2013 stelde de gemeenteraad 4,7 miljoen euro beschikbaar voor
het opknappen van de Woonschepenhaven. Na aanvullend onderzoek bleek in 2015 nog eens 1 miljoen euro nodig omdat de stijgers, de damwand van de binnendijk en de oever van de buitendijk in
slechtere staat verkeerden dan verwacht. In het voorjaar van 2017 kaartte de SP-fractie al eerder aan
dat de werkzaamheden door de aannemer niet of slecht afgerond zijn. Zo stonden lantaarnpalen
scheef, elektriciteitskasten los, was er sprake van verontreinigd slib en een tekort aan aanlegpalen.
Het college gaf toen aan dat er nog 65 verbeterpunten waren en dat deze halverwege mei 2017 opgelost zouden zijn.
Tijdens een bezoek aan de Woonschepenhaven en haar bewoners, trof de SP-fractie alsnog
verschillende problemen en niet afgeronde werkzaamheden. Hierbij geven we u een niet-uitputtende opsomming van de problemen en niet afgeronde werkzaamheden:
- De waterleidingen liggen los in het water. Dit zorgt voor hoge kraanwatertemperatuur.
- Gasleidingen zijn te dun waardoor aan het einde van de stijgers de gasdruk erg of te laag wordt.
- De sluis is te licht waardoor woonbootbewoners last hebben van golfslag. Daarnaast wordt deze
sluis als onveilig ervaren omdat er reëel beknellingsgevaar bestaat.
- Gas-, elektriciteits- en waterkasten staan nog steeds los of scheef.
- De bermen van de binnendijk ligt vol met puin waardoor deze door de gemeente, en de bewoners
zelf, niet gemaaid kan worden.
- Het grasveld naast de voetbalkooi bij de ingang van de Woonschepenhaven zou een park worden.
Nu is het vooral wildgroei. Bewoners willen hier graag zelf wat moois van maken, maar mogen
dat vooralsnog niet.
- De verkeersdrempels zijn zonder overleg verwijderd en niet teruggeplaatst. Gezien er geen stoepen langs de weg liggen, wordt de weg zonder drempels als onveilig ervaren omdat er te hard gereden wordt.
- De buitendijk is niet afgewerkt en hier ontbreken bankjes.
- Bootjesmelkers verpesten de haven. Zij verpesten de buurt en zorgen ervoor dat de samenhang
van de Woonschepenhaven verdwijnt.
De SP-fractie is van mening dat de werkzaamheden aan de Woonschepenhaven alles behalve de
schoonheidsprijs verdienen, dat deze werkzaamheden veel te lang hebben geduurd en niet goed afgerond zijn. Aangezien de SP-fractie er vanuit gaat dat het college van B & W de Woonschepenhaven ook ziet als een volwaardige woonwijk van onze stad, heeft de SP-fractie de volgende vragen:
1. Is het college van b & w op de hoogte van de problemen en de niet afgeronde werkzaamheden door de aannemer? Zo ja, wat gaat zij hieraan doen en wanneer? We vragen u hierbij in
te gaan op alle bovenstaande, opgesomde problemen en niet afgeronde werkzaamheden. Zo
niet, waarom niet?
2. In het voorjaar van 2017 gaf het college van b & w aan er nog 65 verbeterpunten waren en
dat deze halverwege mei 2017 opgelost zouden zijn. Kan het college van b & w aangeven

welke van de 65 verbeterpunten wel en niet opgelost zijn? Zo ja, waarom zijn er verbeterpunten niet opgelost? En wanneer worden deze wel afgerond? Zo niet, waarom niet?
3. Bewoners van de Woonschepenhaven hebben aangeven zelf graag aan de slag te willen gaan
met het park naast de voetbalkooi bij de ingang van de Woonschepenhaven. Hierbij willen
zij ook rekening houden met de ecologische zone. Kan het college van b & w aangeven
waarom bewoners hier vooralsnog geen toestemming voor hebben? Zo ja, is het college bereidt om samen met de bewoners een plan maken voor het park? Zo niet, waarom niet?
4. Bewoners van de Woonschepenhaven ervaren bootjesmelkerij als een toenemend probleem
in de haven. Heeft het college van b en w maatregelen tegen de toename van bootjesmelkers
in de Woonschepenhaven? Zo ja, welke en hoe worden deze nu gehandhaaft? Zo niet, waarom niet en is het college van b en w bereidt deze maatregelen aan te scherpen?
Namens de SP-fractie,
Jimmy Dijk

