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Van: Bestuur WCG, agendapunt …... 

 

Jan Douwes, Nico Tiel. 

 

20 maart 2022 

 

 

Voorstel voortzetting WCG. 

 

In het najaar van 2021 schreven Jan Douwes en Nico Tiel het volgende: 

 

Aanleiding: 

Het WCG is de “buurtvereniging” voor alle (potentiële) scheepsbewoners in de gemeente 

Groningen. Zij vertegenwoordigt de belangen van deze zeer gemêleerde groep bewoners uit 

de verschillende kanaalvakken en de woonschepenhaven. 

 

Het lukt al jaren niet om een goed functionerend WCG bestuur in de benen te brengen en te 

houden. De huidige voorzitter André Wolff heeft te kennen gegeven niet door te kunnen,  

penningmeester Gerrit de Goede is tussentijds opgestapt en de overige bestuursleden zijn niet 

ingeschreven in de KvK en daarmee feitelijk geen bestuurders. 

Jarenlange oproepen aan scheepsbewoners om zich te melden voor een bestuursfunctie 

hebben niets opgeleverd. 

 

Er gaan stemmen op om het WCG maar op te heffen. 

 

Voorstel: 

ondergetekenden maken zich zorgen over de ontstane situatie en willen de 

waterwoongemeenschap en de gemeente toch de mogelijkheid bieden om met elkaar in 

gesprek te blijven over de noodzakelijke en wenselijke ontwikkelingen rond het wonen op het 

water. 

 

Het idee is het bestuur te vervangen door een redactieraad die een aangepaste WCG website 

gaat beheren voor alle woonschepenbewoners. De aanpassing bestaat primair uit het 

inrichten van een open communicatiekanaal. 

Dit “Platform Woonschepen Bewoners Groningen” vormt dan het primaire 

communicatiekanaal tussen bewoners onderling en bewoners en gemeente en betaat uit twee 

delen. 

 

Bewoners onderling krijgen een platformdeel waarop in de breedste zin over wonen op het 

water kan worden gesproken, vragen worden gesteld aan elkaar en ideeën, tips en trucs en 

informatie kunnen worden uitgewisseld en initiatieven gepresenteerd. Primaire doel: elkaar 

bijstaan in de dagelijkse woonpraktijk, een zelfhulpkanaal. 



 

Daarnaast komt een tweede platformdeel waarin meningsvormend over gemeentelijke 

(beleidsmatige) vraagstukken kan worden gesproken. De gemeente heeft direct toegang tot 

dit platform en kan hier  oproepen tot meedenken plaatsen en ideeën voorleggen, bewoners 

kunnen daarop reageren door op uitnodigingen in te gaan en daarover verslag te doen op dit 

platform. 

Bewoners kunnen uiteraard ook initiatieven richting de gemeente ontwikkelen. 

De redactieraad stimuleert en bewaakt dit proces. 

 

Toegang tot de platformdelen wordt verkregen door geregistreerde 

gebruikers/scheepsbewoners. 

 

Belangrijke thema’s die (gaan) spelen zijn: duurzaam wonen op water, de Routekaart naar 

550 (en meer) ligplaatsen, overdraagbaarheid ligplaatsen, de CVO-regelingen, integreren 

waterkavelbewoners in het WCG, invulling Deense Haven, etc. 

 

De redactieraad onderhoudt het (landelijk vermaarde) archief. 

 

De redactieraad bestaat ten minste uit vijf leden. (Desgewenst kunnen drie leden een 

inschrijving in de kvk krijgen en daarmee dus een formele status). 

 

De maandelijkse vergaderingen worden afgeschaft, waar gewenst kunnen 

woonschipbewoners natuurlijk zelf inloop- of thema bijeenkomsten organiseren, de 

redactieraad zal dat stimuleren. 

 

De looptijd van dit voorstel is twee jaar, daarna volgt een evaluatie. De redactieraad, de 

WCG-leden en de gemeente kunnen aansluitend beslissen of deze vorm van 

bewonersparticipatie wordt voortgezet. 

 

Naschrift maart 2022: 

Wij hebben dit idee aan verschillende kanaalvakbewoners voorgelegd; zij hebben met 

kantekeningen positief gereageerd. 

Op de algemene vergadering van 7 maart jl. is dit idee aangenomen als één van de drie 

scenario’s die op de WCG-jaarvergadering worden voorgelegd aan de aanwezigen. 

De indieners hebben zich bereid verklaard een bestuursfunctie te vervullen voor de duur van 

twee jaar om dit voorstel samen met een derde te kiezen bestuurslid in samenwerking met de 

leden te realiseren. 


