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Verslag 
Overleg: 

Locatie:  

Datum: 

Tijdstip: 

Kenmerk: 

Bijlage: 

Deelnemers  

WsNWK 

Deelnemers ARZ/ 

CHP 

 

Bewoners Woonschepen Noord Willemskanaal 

Paviljoen Ring Zuid 

9 januari 2019 

19:00 uur 

 

 

Erik Haveman, Koos Westerhoff,  Saskia Westerhoff, Marjon Schultinga, Hidzer de 

Vries, Richard Smit, Maartje Terpstra, André Hoornstra, Marjolijn Tijdens 

Niels Keissen, Cees Heuvingh en André Bakema 

1. Opening. 
André opent de vergadering en stelt Niels en Cees voor en geeft de aanleiding van dit overleg 
(bomenkap en daar gemaakte vervolgafspraak) weer. 
 

2. Diverse Vragen 
Vragen/acties:  
De bewoners hebben een aantal vragen over geluid, met name met betrekking tot de 
toekomstige situatie en gevraagd wordt naar de reden dat bij woningen wel voorzieningen 
worden aangebracht en niet bij de woonschepen. 

André licht toe dat in de basis wordt de toekomstige situatie beter wordt dan de huidige 
situatie en dat daarmee wordt voldaan aan de wettelijk normen. 

Gevraagd wordt wat voor kern de groene geluidschermen hebben  
CHP gaat dit uitzoeken en komt erop terug (actie CHP) 

Gevraagd wordt waarom geen hogere waarde van woonschepen Julianaweg 
De geluidsmaatregelen zijn door André en Niels toegelicht. Uit het Tracébesluit blijkt dat de 
geluidsbelasting op de woonschepen na het project lager is dan nu. De maatregelen (zoals 
stil asfalt en geluidschermen) zijn beschreven in het Tracébesluit.  

Bewoners willen graag meer maatregelen.  
Aangegeven dat zowel ARZ als CHP geen extra maatregelen nemen.  
Toegezegd om een afspraak te organiseren voor uitgebreidere toelichting over hoe de 
geluidswetgeving in elkaar zit (actie ARZ). Afgesproken is dat bewoners eerst hun vragen op 
papier zetten (actie: Marjolijn Tijdens, Julianaweg 1019) 

Gevraagd wordt hoe de afwatering van A28 geregeld is, met name de huidige sloot tussen A 28 
en fietspad is een doorn in het oog 

Op dit moment is dit nog niet bekend maar de vraag wordt meengenomen in de uitwerking 
van het ontwerp (actie CHP) 

Gevraagd wordt hoe het talud er na de verbreding uit komt te zien.   
Ook dit moet nog verder worden uitgewerkt in het ontwerp. Bewoners willen graag 
meedenken over ontwerp/inrichting aan talud-zijde (actie CHP) 

Bewoners herhalen hun voorkeur dat het werk vanuit de A28 moeten worden uitgevoerd 
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Tijdens de volgende bijeenkomst presenteert CHP meer informatie over de 
uitvoeringswijze en de planning (actie CHP) 

 
Naast de gestelde vragen wordt een lijst met voorgenomen uitvoeringsmaatregelen besproken.  
De meeste werkzaamheden zijn in de nabije omgeving van de woonschepen.   
De lijst van uitvoeringsmaatregelen wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.    

 
3. Vervolgbijeenkomst  

Deze is gepland op 24 april aanvang 19:00 uur in het  Paviljoen Ring Zuid, Muntinglaan 2 
Groningen. 
 

4. Sluiting 
André dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng. 


